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บทคัดย�อ 

 

โครงการวิจัย การจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวผ�าน
แนวคิดเครือข�ายคุณค�าสหกรณ( :  กรณีศึกษาเครือข�ายท�องเ ท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพังงา  
มีวัตถุประสงค(เพ่ือจัดทําฐานข�อมูลภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชุมชนต�างๆ และศึกษาแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการจัดการความรู�ในเรื่องของภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชุมชนในเครือข�ายท�องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา และนําไปสู�การบูรณาการภูมิป�ญญาท�องถ่ินมาใช�ในการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 
ภายใต�แนวคิดเครือข�ายคุณค�าสหกรณ(ได�อย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกําหนดขอบเขตของการ
วิจัย ด�านพ้ืนท่ี ท่ีมุ�งศึกษาเฉพาะเครือข�ายท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 7 ชุมชน ได�แก� ชุมชนบ�าน
โคกไคร ชุมชนบ�านสามช�องเหนือ  ชุมชนบ�านบางพัฒน(  ชุมชนบ�านท�าดินแดง ชุมชนบ�านทุ�งนางดํา 
ชุมชนบ�านท�าเขา และชุมชนบ�านอ�าวกะพ�อ  และมีการเก็บรวบรวมข�อมูล แบ�งเป;น 2 ประเภท คือ 
ข�อมูลปฐมภูมิ เป;นการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาข�อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ( การจัดสนทนากลุ�ม และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม และการเก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ท่ีใช�วิธีการศึกษาจากเอกสาร
ราชการ เอกสารงานวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและในพ้ืนท่ี เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบการสัมภาษณ( และแบบบันทึกข�อมูลภูมิป�ญญา ท่ีใช�วิธีการวิเคราะห(ข�อมูลกรณีศึกษา  
ใช�การเปรียบเทียบรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากข�อมูลว�ามีความสอดคล�องกับทฤษฎีท่ีมีอยู�แล�วหรือไม� และ
การสร�างคําอธิบายเก่ียวกับกรณีท่ีศึกษา ด�วยการเชื่อมโยงป�จจัยต�าง ๆ และยืนยันคําอธิบายด�วย
ข�อมูลเชิงประจักษ( ซ่ึงท้ังหมดจะนําไปสู�การสร�างต�นทุนทางการท�องเท่ียวท่ีม่ันคงและยั่งยืน อันเป;น
หัวใจของการพัฒนาเป;นกลุ�มเครือข�ายสหกรณ(ท�องเท่ียวเชิงคุณค�าต�อไป   

ผลการวิจัยสรุปได�ว�า ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ิน พบว�า คนทะเลแห�งอ�าวพังงา และชาวเกาะแห�ง
ทะเลอันดามันท้ัง 7 ชุมชนท่ีรวมกันเป;นเครือข�ายท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ดํารงวิถีชีวิตด�วย
การเรียนรู�ธรรมชาติ และสร�างความรู�ในการดํารงชีวิต จากความรู�สึกรัก หวงแหน และผูกพันกับ
ระบบนิเวศ ถ�ายทอดออกมาเป;นภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ได�อย�างน�าสนใจ การรู�จักสังเกต จดจํา ลองผิดลอง
ถูกและการหาความรู�เพ่ิมเติม ถูกหล�อหลอมเป;นความรู� และความเชื่อ ความศรัทธา ผ�านการถ�ายทอด
จากรุ�นสู�รุ�น ภูมิป�ญญาในการดูฟBา ดูน้ํา ดูคลื่น ดูลม ดูเมฆ ของชาวทะเลแห�งอ�าวพังงา นอกจากนั้น 
ชาวชุมชนแห�งอ�าวพังงา เหล�านี้ยังเรียนรู�ท่ีจะดํารงชีวิตจาการศึกษาระบบนิเวศ การสังเกตพฤติกรรม
ของสัตว(น้ํา และสิ่งมีชีวิต เป;นฐานการคิดในการสร�างภูมิป�ญญาในการผลิตเครื่องมือประมง เช�น  
การทําลอบดักปู การทําอวนดักกุ�งเคย เป;นต�น การศึกษาระบบนิเวศนี่เองท่ีนํามาสู�ภูมิป�ญญาในการ
ผลิต และการปรุง การแปรรูป และการถนอมอาหาร ของชาวชุมชนด�วยความสมบูรณ(ของทรัพยากร 
ชาวบ�านจึงเรียนรู�ท่ีผลิตอาหารโดยใช�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู� สัตว(น้ําจากทะเล และปDาชายเลน 
พืชผักสมุนไพร จากปDาพรุ และปDาเขา หรือแม�แต�การทํานาข�าวบนเกาะของชาวเกาะยาว ล�วนแล�วแต�
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เกิดข้ึนจากภูมิป�ญญาของคนรุ�นก�อนท้ังสิ้น แต�ชาวชุมชนก็เรียนรู� ท่ีจะดํารงชีวิตอยู�  และใช�
ทรัพยากรธรรมชาติเหล�านี้ให�เกิดความความยั่งยืน การเรียนรู�ท่ีจะเพาะเลี้ยงสัตว(น้ําชายฝ�Fง แทนการ
ล�าสัตว(น้ํา การปลูกปDาทดแทนเม่ือใช�สอยไม�จากปDา หรือแม�แต�การท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเน�นการศึกษา
ธรรมชาติและไม�ทําลายสิ่งแวดล�อม เรื่องเหล�านี้กลับเป;นความรู�ใหม� ท่ีเกิดจากการพัฒนา และการ
ค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติม เป;นภูมิป�ญญาท่ีมีความเป;นสากลมากข้ึน  

ด�านการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน พบว�า ในการกระบวนการจัดการความรู�ด�าน 
ภูมิป�ญญาท�องถึนของเครือข�ายท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ท้ัง 7 ชุมชน นั้นในข้ันตอนของการ
สร�างความรู�โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะคล�ายคลึงกัน กล�าวคือ การสร�างความรู�จะเกิดจากการท่ีได�รับ
ถ�ายทอดภูมิป�ญญามาจากบรรพบุรุษสืบต�อกันมาจากรุ�นต�อรุ�นภายในครอบครัวหรือการเรียนรู�จาก
ผู�สูงอายุ ผู�นําชุมชนท่ีเป;นผู�เชียวชาญเฉพาะด�านต�างๆ โดยเฉพาะภูมิป�ญญาในเรื่องระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝ�Fง อาหารพ้ืนบ�าน สุขภาพและสมุนไพรท่ีเกียว
ข�องกับการดําเนินชีวิต การสร�างบ�านเรือน ท่ีพักอาศัย การทํามาหากิน ท่ีชาวบ�านในชุมชนจําเป;น
จะต�องเรียนรู�เพ่ือการดํารงอยู� ส�วนภูมิป�ญญาเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ท่ีประชากรส�วนใหญ�ของทุก
ชุมชนจะนับถือศาสนาอิสลามนั้นมีการเรียนรู�ภูมิป�ญญาจากการประกอบพิธีกรรม การละเล�นตาม
ประเพณี ความเชื่อของศาสนาอิสลามเป;นหลัก นอกจากนั้นในกระบวนการของการสร�างความรู�ด�าน
ภูมิป�ญญาของชุมชนยังมีการแสวงหาความรู�จากภายนอกชุมชนท่ีเป;นความรู�ใหม� หรือความรู�เดิมท่ีสูญ
หายไปจากชุมชน มาใช�ในการพัฒนาชุมชนท้ังวัตถุประสงค(ในเรื่องของการอนุรักษ(สิ่งแวดล�อมใน
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ(สินค�าท่ีชุมชนผลิตเพ่ือจําหน�าย 
และให�บริการแก�นักท�องเท่ียว ส�วนการจัดการความรู�ในข้ันตอนของกระบวนการจัดเก็บองค(ความรู�
ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินซึงเป;นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําให�ภูมิป�ญญานั้นคงอยู�สืบต�อไป  
แต�จากการศึกษาพบว�าส�วนใหญ�เกือบทุกชุมชนขาดการจัดเก็บองค(ความรู�ท่ีเป;นระบบ มีเพียงบาง
ชุมชนและบางภูมิป�ญญาเท�านั้นท่ีมีการบันทึกไว� อาทิ การบันทึกภูมิป�ญญาด�านอาหารของชุมชนบ�าน
โคกไคร และการจัดการความรู�ในข้ันตอนของกระบวนการการถ�ายทอดภูมิป�ญญาท่ีชุมชนในเครือข�าย
ท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาท่ีได�มีการปฎิบัติกันมานั้นโดยส�วนใหญ�จะมีการถ�ายทอดจากบุคคลท่ี
เป;นผู�สร�างหรือมีองค(ความรู�ในแต�ละเรื่องไปสู�กลุ�มภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ตลอดจนการ
ถ�ายทอดภูมิป�ญญาไปสู�นักท�องเท่ียวด�วยเช�นกันโดยผ�านกิจกรรมการท�องเท่ียวต�างๆ ในส�วนของ
กระบวนการสุดท�ายก็คือ การนําความรู�ด�านภูมิป�ญญาไปใช�ประโยชน(ของชุมชนต�างๆนั้น มีการนํา
ความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินไปใช�ประโยชน(จริงแต�เป;นการใช�ประโยชน(ท่ีอยู�ในวงจํากัดเพียง 
ภูมิป�ญญาด�านใดด�านหนึ่งเท�านั้นท่ีเกิดข้ึนในแต�ละชุมชน ซ่ึงจากการสํารวจข�อมูลเบ้ืองต�นในเรื่อง 
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินของแต�ละชุมชนนั้น พบว�ามีภูมิป�ญญาในเรื่องต�างๆอยู�จํานวนมากท่ีมีศักยภาพท่ี
สามารถนําไปใช�ประโยชน(ในการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวของชุมชนได� เช�น ภูมิป�ญญาเรื่อง
สมุนไพรของชุมชนบ�านโคกไครท่ีเป;นแหล�งเรียนรู�ให�กับนักท�องเท่ียว ภูมิป�ญญาเรื่องระบบนิเวศของ
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บ�านอ�าวกะพ�อ เกาะยาวใหญ� ท่ีเป;นแหล�งเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศน(ในทะเล หรือภูมิป�ญญาระบบ
นิเวศน(ปDาชายเลนและปDาโกงกางท่ีอุดมสมบูรณ(ของชุมชนบ�านทุ�งนางดํา เป;นต�น 

ด�านความร�วมมือของเครือข�ายคุณค�าสหกรณ(กับการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว พบว�า  
ได�จําแนกความร�วมมือออกเป;น 2 ด�านด�วยกัน คือความร�วมในด�านการจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภูมิป�ญญาท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน(ในการพัฒนาธุรกิจท�องเท่ียวของชุมชน
ต�างๆ โดยชุมชนท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดก็จะถ�ายทอดไปยังชุมชนอ่ืนๆ เช�น ชุมชนบ�านท�า
เขา เกาะยาวน�อยมีความสารถในการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย( และมีประสบการณ( ตลอดจนมีผล
ประกอบการท่ีดีในธุรกิจดังกล�าว มากกว�าชุมชน อ่ืนๆ ก็จะเป;นผู�ถ�ายทอด ความรู�และภูมิป�ญญาต�างๆ
ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย( ให�กับชุมชนอ่ืนๆในเครือข�าย นอกจากนั้นชุมชนบ�านโคกไคร
ท่ี มีสมาชิกของชุมชนเป;นผู�ท่ีมีความสามารถในการทําผ�าบาติด ก็มีการถ�ายทอดความรู�จากภูมิป�ญญา
นั้นไปยังชุมชนอ่ืนๆด�วยอีกเช�นกัน แต�ยังมีภูมิป�ญญาท�องถ่ินอ่ืนๆ อีกมากท่ีสั่งสมอยู�ในชุมชนต�างๆท่ียัง
ไม�ได�ถูกนําเอาออกมาใช�ประโยชน(และแลกเปลี่ยนระหว�างกันอย�างมีระบบ ในส�วนความร�วมในด�าน
การดําเนินธุรกิจของเครือข�ายซ่ึงเป;นความร�วมในเบ้ืองต�นของการเป;นเครือข�าย และท่ีผ�านมาได�มี
ความร�วมมือท่ีเป;นรูปแบบของการส�งต�อนักท�องเท่ียวของชุมชนต�อชุมชน ในการท่ีจะพยายาม
ให�บริการของการดําเนินธุรกิจท�องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองต�อความต�องการในเบ้ืองต�นของ
นักท�องเท่ียวให�ได� โดยชุมชนท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวของชุมชนแต�มีท่ีพักอาศัยท่ีรองรับนักท�องเท่ียวไม�
เพียงพอก็จะส�งต�อนักท�องเท่ียวไปยังชุมชนท่ีมีความพร�อมในการรองรับนักท�องเท่ียวในด�านท่ีพักอาศัย
ท่ีมากกว�า นอกจากนั้นยังมีความร�วมมือในด�านการให�ยืมอุปกกรณ(ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต�างๆท่ีเป;นบริการเสริมเพ่ือความเพลิดเพลินแก�นักท�องเท่ียว โดยชุมชนท่ีขาดแคลนก็สามารถยืมได�
จากชุมชนท่ีมีสํารองไว�และมาส�งคืนได�ในภายหลัง ซ่ึงถือว�าเป;นการบริหารทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพ  แต�ความร�วมมืออ่ืนๆท่ีชุมชนมีความต�องการตรงกันอย�างมากก็คือ ความร�วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรท่ีให�บริการในการดําเนินธุรกิจท�องเท่ียว เพ่ือท่ีจะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
บริการในการท่ีจะสร�างความพอใจแก�นักท�องเท่ียวนั่นเอง 

สําหรับแนวทางการบูรณาการป�ญญาท�องถ่ินกับการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
ภายใต�แนวคิดเครือข�ายคุณค�าสหกรณ( พบว�า ชุมชนท่ีเป;นสมาชิกของเครือข�ายฯ จัดต้ังคณะทํางาน
ของเครือข�ายฯข้ึนมา ร�วมวางแผนและหารูปแบบความร�วมมือในเรื่องดังกล�าวร�วมกันภายใต�ความ
เข�าใจและเปBาหมายเดียวกัน ซ่ึงการจัดการความรู�ท่ีผ�านมาของแต�ละชุมชนยังไม�เป;นรูปแบบท่ีดีมาก
นัก โดยกระบวนการแรกของการจัดการความรู� แต�ละชุมชนควรจะเริ่มจากการค�นหาและระบุ 
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจท่ีชุมชนมีความสามารถจัดการสําหรับ
บริการท�องเท่ียวต�างๆ เพ่ือท่ีจะนําไปสู�การสร�างและพัฒนาความรู�ด�านภูมิป�ญญานั้นๆ ท้ังจากภายใน
และภายนอกชุมชนหลังจากท่ีได�มีการสร�างและพัฒนาภูมิป�ญญาไปแล�ว ชุมชนต�างๆในเครือข�ายควรมี
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การรวบรวมและจัดทําฐานข�อมูลภูมิป�ญญาร�วมกันเพ่ือเป;นการบันทึกและจัดเก็บความรู�โดยท่ีแต�ละ
ชุมชนสามารถเข�าถึงและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างกันอีกด�วย  
  ในส�วนกระบวนการของการถ�ายทอดความรู�นั้น เครือข�ายฯควรจะต�องสร�างช�องทาง
ต�างๆท่ีทําให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือผู�ใช�ภูมิป�ญญาต�างๆนั้นสามารถเข�าถึงและเข�าใจรายละเอียดข�อมูลภูมิ
ป�ญญาได�ง�าย กล�าวคือให�สะดวกต�อการเรียนรู�และใช�งานนั่นเอง ตัวอย�างเช�น การประชาสัมพันธ(
ข�อมูล สภาพ ดิน ฟBา อากาศ ความรู�ด�านภูมิป�ญญาท่ีน�าสนใจของชุมชนต�างๆเพ่ือให�นักท�องเท่ียวเกิด
การเรียนรู� ในการวางแผน การตัดสินใจเลือก การเตรียมตัวสําหรับท่ีจะเดินทางมาท�องเท่ียวในชุมชน
นั้นๆ และข�อมูลดังกล�าวยังเป;นการกระตุ�นนักท�องเท่ียวท่ีจะทําให�เกิดความปราถนาท่ีจะเดินทางมา
เรียนรู�ในสถานท่ีจริงอีกด�วยภายใต�การจัดทําฐานข�อมูลท่ีมีการออกแบบและจัดระบบท่ีดี นอกจากนั้น
การถ�ายทอดภูมิป�ญญาและความรู�ต�างๆภายในชุมชนหรือเครือข�ายฯท่ีเป;นระบบเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการท�องเท่ียวของชุมชนก็มีความสําคัญอย�างมาก
และเป;นความต�องการท่ีชุมชนสมาชิกในเครือข�ายฯอยากให�เกิดข้ึนจากความร�วมมือของเครือข�าย
คุณค�าสหกรณ( เพ่ือเป;นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให�บริการในธุรกิจท�องเท่ียวและการ
ต�อนรับนักท�องเท่ียวของคนในชุมชนท่ีจะทําให�เกิดความพึงพอใจและประทับใจแก�นักท�องเท่ียวท้ัง
ภายในและต�างประเทศ และสุดท�ายของการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ก็คือการนํา 
ภูมิป�ญญาไปใช�ประโยชน(เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างยั่งยืน เครือข�าย
ฯ ควรมีการสร�างความเข�าใจร�วมกันถึงแนวทางและทิศทางของความต�องการของนักท�องเท่ียวท่ีจะ
เดินทางหรือมีโอกาสเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในชุมชนของตน เพ่ือไปนําไปสู�การนําภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
ของต�นไปออกแบบสร�างเป;นบริการหรือกิจกรรมนันทนาการต�างๆ ท่ีจะให�บริการแก�นักท�องเท่ียวตาม
ความต�องการของนักท�องเท่ียวกลุ�มต�างๆ ภายใต�ความร�วมมือในการเรียนรู� และการวางแผนร�วมกัน
ของชุมชนท่ีเป;นสมาชิกของเครือข�ายฯ 
 สําหรับข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย นั้น เนื่องจากภูมิป�ญญาเป;นความรู�ของชุมชนท�องถ่ิน 
เป;นอัตลักษณ( และความภาคภูมิใจในภูมิรู�ของชุมชน ควรมีการส�งเสริมและสนับสนุนให�ระบบ
การศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ให�มีการสร�างตําราท�องถ่ิน ควรเปJดโอกาสให�ครูท่ี
อยู�ในท�องถ่ินสร�างตําราจากความรู�ท�องถ่ินและใช�ท�องถ่ินของตน  เป;นการเปJดศักยภาพของครูใน
ท�องถ่ิน  ทําให�การศึกษาสอดคล�องกับท�องถ่ินมากข้ึน รวมท้ังองค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ผู�ประกอบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี และเครือข�ายธุรกิจท�องเท่ียวชุมชน อาจมีการแบ�งผลประโยชน(จาก
กิจการท�องเท่ียว เพ่ือจัดต้ังมูลนิธิ หรือสถาบันในรูปเอกชนเพ่ือส�งเสริมการศึกษาค�นคว�าให�มีการนํา
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเป;นความรู�แห�งแผ�นดินเกิด เป;นพิพิธภัณฑ(หรือศูนย(เรียนรู� ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  
ของชาวทะเลแห�งอ�าวพังงา สุดท�ายคือ สถาบันการศึกษา ท้ังประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวะ
ศึกษา ท่ีอยู� ในพ้ืนท่ีชุมชน ควรทําหน�าท่ี เป;นศูนย(ข�อมูลข�าวสารเพ่ือพัฒนาภูมิป�ญญาชุมชน  
หาแนวทางการนําภูมิป�ญญาท�องถ่ินมาใช�ในการจัดการเรียนการสอน คัดเลือกกิจกรรมหรือเนื้อหา
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สาระของภูมิป�ญญาชาวบ�านท่ีสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและผู�เรียน  ในจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญปราชญ(ชาวบ�านหรือเจ�าของภูมิป�ญญาในด�านต�างๆ
เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนควรเข�าไปมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม
ชุมนุม โดยนําคณะครู นักเรียน เข�าร�วมกิจกรรมต�างๆของท�องถ่ิน ควรศึกษาและวิเคราะห(หลักสูตร 
และกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนติดต�อประสานงาน  เพ่ือขอสนับสนุนจากหน�วยงาน
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องในการ ปรับปรุงหลักสูตรให�สามารถนําภูมิป�ญญาชาวบ�านเข�ามาใช�  พร�อมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู�กับ
การจัดทําเอกสารเผยแพร�และยกย�องเชิดชูเกียรติเจ�าของภูมิป�ญญาชาวบ�านอีกด�วย 
  สําหรับข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต�อไป ควรมีการศึกษาวิจัย เพ่ือการจัดการความรู�ภูมิ
ป�ญญาท�องถ่ิน โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (participatory action research) 
โดยอาจเลือกชุมชนท่ีมีความโดดเด�นท่ีสุดสัก 3-4 ชุมชนจากใน 7 ชุมชน ท่ีมีความพร�อม เพ่ือเป;น
ชุมชนนําร�องในการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ของจังหวัดพังงาต�อไป ท่ีเน�นให�ชุมชน และ
สถานศึกษาเข�ามามีส�วนร�วมในการศึกษา วิจัย เพ่ือจัดทํา และพัฒนาหลักสูตรภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  
เพ่ือเป;นการต�อยอดการวิจัยในครั้งนี้ ให�สามารถเป;นคลังภูมิป�ญญาของชาวทะเลแห�งอ�าวพังงาสืบไป  
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ABSTRACT 

 
This research paper, “The Knowledge Management of Local Wisdom for the 

Development of the Community-based Tourism under the Cooperative Network 
Value Concept: A Case Study on the Community-based Tourism Network in Phang 
Nga”, aims to build a data base for the local wisdom from the different local 
communities in Phang Nga and to study the knowledge management process of the 
local wisdom of the community-based tourism network in Phang Nga. This paper also 
proposes the implication of the local wisdom knowledge management to increase 
potential businesses for the community-based tourism under the concept of 
cooperative network values – how local wisdom can promote efficiency and 
sustainability in the community-based tourism development. The scope of the 
research covers the tourism network in seven communities in Phang Nga: (1) Ban 
Kokkrai, (2) Ban Sam Chong Nuea, (3) Ban Bangpat, (4) Ban Tha Dindaeng, (5) Ban Tung 
Nang Dam, (6) Ban Tha Khao, and (7) Ban Aokapor. The data are collected in two 
ways: (1) primary sources – the researchers conduct an in-depth interview, group 
discussion and participatory action approach; (2) secondary sources – the researchers 
study the relevant documents, e.g., official documents, academic papers and other 
research materials relating to this study. The research methods used in this study are 
qualitative – i.e., interviews, data recording about the local wisdom, case study, and 
theoretical and empirical analyses. The objective of this paper is to promote growth, 
sustainability and cooperative network values for the tourism industry in Phang Nga. 

The result of the research shows four main findings: (1) local wisdom data 
base, (2) local knowledge management process, (3) network cooperation under the 
cooperative network values, and (4) the implication of the knowledge management 
of local wisdom. In this research, the local wisdom data base can be classified into 
four groups, namely 1) Agriculture and Coastal Fishery, 2) Food and Health,  
3) Ecological and Natural Resources, and 4) Culture and Local Handicraft.  

The process of knowledge management, in this paper, involves four stages: 
knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer, knowledge usage. 
Knowledge creation mainly involves community/family socialization. Very little do 
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the local people learn from the courses provided by state agencies – this is called 
internalization. Moreover, local wisdom is rarely recorded or stored properly. This is 
considered as one of the main weaknesses in the process of knowledge 
management of local wisdom. Knowledge about the local wisdom is sometimes 
transferred to tourists via activities of the community-based tourism.  

Under the concept of the cooperative network values, there are two types of 
network cooperation: learning network and business network. In the learning network, 
the communities teach and learn from each other. For example, Ban Tha Khao has an 
expertise in home stay business. Therefore, the six other communities would send their 
representatives to learn about the home stay business in Ban Tha Khao. In the business 
network, the seven communities would help recommend each other businesses to their 
customers. For example, tourists who are in Ban Kokkrai may be recommended to 
accommodate in Ban Bangpat because of the availability and conveniences of the 
hotels, home stays and restaurants.  

Finally, for the implication of the knowledge management of local wisdom, 
the researchers propose the establishment of the working committee for the seven 
communities which will manage the systematic process of knowledge management 
for the local wisdoms. This is in order to promote the development of community-
based tourism, the innovation of local products and services, and the sustainability 
of local environment. Moreover, the researchers propose the application of the local 
wisdom in the curriculum of the basic education for the seven communities. The 
new generation should be educated about the local wisdoms of their ancestors – so 
that they can help promote the business sustainability of the community-based 
tourism. 
 



1 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของป�ญหา 

ภูมิป�ญญา คือ ศาสตร�และศิลป�ของการดําเนินชีวิต ซ่ึงผู%คนได%สั่งสมกันมาช%านาน เป(นความรู%เก่ียวกับ
การดําเนินชีวิต ป�จจัยสี่ การทํามาหากิน การอยู.ร.วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม และการอยู.ร.วมกันในสังคม  
เป(นความรู%ท่ีมีคุณค.า และดีงาม ท่ีผู%คนได%ค%นคิดข้ึนมาไม.ใช.ด%วยสมองแต.เพียงอย.างเดียว หากแต.ด%วยอารมณ� 
ความรู%สึก ญาณทัศนะ และจิตวิญญาณ (เสรี พงศ�พิศ,2546) นอกจากนั้นภูมิป�ญญายังแสดงถึงความรู% 
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนท่ีกลุ.มชนได%จากประสบการณ�ท่ีสั่งสมไว% ในการปรับตัว และ
ดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล%อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อมทางสังคม ดังนั้นภูมิป�ญญาท%องถ่ินจึง
เป(นเสมือน มรดกทางความรู% ความศรัทธา และจิตวิญญาณท%องถ่ินท่ีจะต%องได%รับการจัดการ  เพ่ือสืบสาน และ
พัฒนาเป(นองค�ความรู% เป(นเครื่องมือในการพัฒนาท%องถ่ินอย.างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเป(นต%นแบบในการคิด 
ค%นหา เรียนรู% และบูรณาการความรู%เก่ียวกับภูมิป�ญญาท%องถ่ินมาใช%พัฒนาให%สอดคล%องกับบริบทของชุมชน    
 ป�จจุบันมีการยอมรับกันอย.างกว%างขวางว.าการท.องเท่ียวเป(นกระบวนการหนึ่งท่ีถูกนํามาใช%ในการ

พัฒนาชุมชน ดังนั้นท่ีผ.านมาจึงมีการนําเอาภูมิป�ญญาและวัฒนธรรมท%องถ่ิน มาเป(นสินค%าและต%นทุนทางการ

ท.องเท่ียว มีท้ังท่ีประสบความสําเร็จ และประสบความล%มเหลวเนื่องจากขาดความรู%ในการบริหารจัดการและ

พัฒนาการท.องเท่ียวอย.างยั่งยืน  เช.นเดียวกับ เครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาซ่ึงเป(นผลลัพธ� 1 ใน 6 

เครือข.ายจากชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ�ในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ในระหว.างป@ 2548-2549  

และโครงการวิจัยเครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ�จังหวัดพังงา ในป@ 2552  ซ่ึงประกอบด%วยกลุ.มชุมชน

ท.องเท่ียว 11 กลุ.ม ได%แก.  กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านเกาะนก กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านสามช.อง  กลุ.มท.องเท่ียว

ชุมชนบ%านโคกไคร กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านพรุใน กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านเกาะไม%ไผ. กลุ.มท.องเท่ียวชุมชน

บ%านบางเตยใต%กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านช%างนอน กลุ.มบางพัฒน�โฮมสเตย� กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านปFากอ  

กลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านทุ.งนางดํา และกลุ.มท.องเท่ียวชุมชนบ%านนาใน (นารถพงศ� สุนทรนนท�และคณะ 2552) 

เครือข.ายดังกล.าวได%รับการพัฒนาให%เป(นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนให%เป(นกลุ.มสหกรณ�ท.องเท่ียวโดยชุมชน

ของจังหวัดพังงา โดยสหกรณ�จังหวัดพังงา แต.ด%วยการท่ีมุ.งหวังในเรื่องของการหวังผลทางธุรกิจท.องเท่ียว  

จึงเกิดการขายทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท%องถ่ินเพ่ือสนองธุรกิจท.องเท่ียวโดยไม.ได%รับการจัดการ

ความรู%ในเรื่องดังกล.าวอย.างเป(นระบบ  เม่ือสมาชิกเครือข.ายท.องเท่ียวบางกลุ.มไม.ประสบความสําเร็จ 
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เรื่องธุรกิจการท.องเท่ียว ก็เกิดอาการท%อแท% และออกจากการเป(นสมาชิกเครือข.าย ทําให%การขับเคลื่อน

กระบวนการไม.สามารถดําเนินการให%เกิดผลได%อย.างเต็มประสิทธิภาพเท.าท่ีควร  

 ในขณะท่ีแนวคิดเรื่องของคุณค.าของสหกรณ� ท่ีได%กล.าวถึง การร.วมมือกัน เชื่อมโยงเครือข.าย  

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพองค�กร และการเป(นองค�กรท่ีมีธรรมาภิบาลเพ่ือสร%างความเข%มแข็งของสมาชิก  

ชุมชนสังคม และประเทศชาติอย.างยั่งยืน โดยมีเปGาหมายสําคัญท่ีจะให%เกิดการบูรณาการความสัมพันธ�การ

ทํางานร.วมกัน ไม.ได%ถูกนํามาใช%ในการบริหารจัดการเครือข.ายได%อย.างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เครือข.าย

ท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาต%องเรียนรู% และก%าวทันกระแสการท.องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา  

เพ่ือสามารถพัฒนาไปสู.การเป(นเครือข.ายคุณค.าสหกรณ�ท่ีเน%นเรื่องของการก%าวทันการเปลี่ยนแปลง  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู% และความยั่งยืนของสมาชิกภาคีได%อย.างแท%จริง โดยเริ่มจากการจัดการความรู%ภูมิป�ญญา

ท%องถ่ินท่ีเป(นเสมือนฐานรากสําคัญในการค%นหาอัตลักษณ�หรือรากเหง%าทางความรู% และวิถีการดําเนินชีวิตของ

ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู%ภูมิป�ญญาท%องถ่ินร.วมกัน ท้ังภูมิป�ญญาในกระบวนการผลิต รวมถึงแนวคิดในการ

บริหารจัดการ ซ่ึงท้ังหมด จะนําไปสู.การพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียว การสร%างต%นทุนทางการท.องเท่ียวท่ี

ม่ันคงยั่งยืน อันเป(นหัวใจของการพัฒนาเป(นกลุ.มเครือข.ายสหกรณ�ท.องเท่ียวเชิงคุณค.าต.อไป  

 

1.2 ป�ญหาการวิจัย 

 เครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา จะสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ 
การจัดการความรู%ภูมิป�ญญาท%องถ่ินเพ่ือเป(นต%นทุนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียว ภายใต%แนวคิด
เครือข.ายคุณค.าสหกรณ�ได%อย.างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค$ในการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือจัดทําฐานข%อมูลภูมิป�ญญาท%องถ่ินของเครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา  

1.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการดําเนินกระบวนการจัดการความรู%ในเรื่องของภูมิป�ญญาท%องถ่ิน 
ของเครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 

1.3.3 เพ่ือบูรณาการภูมิป�ญญาท%องถ่ินมาใช%ในการพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียว ภายใต%แนวคิด
เครือข.ายคุณค.าสหกรณ�ได%อย.างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู%วิจัยได%กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด)านพ้ืนท่ี เน%นศึกษาเฉพาะเครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 7 ชุมชน 
ประกอบด%วย  

1) ชุมชนบ%านโคกไคร 
2) ชุมชนบ%านสามช.องเหนือ    
3) ชุมชนบ%านบางพัฒน�  
4) ชุมชนบ%านท.าดินแดง 
5) ชุมชนบ%านทุ.งนางดํา 
6) ชุมชนบ%านท.าเขา 
7) ชุมชนบ%านอ.าวกะพ%อ 

 

1.4.2 ขอบเขตด)านเนื้อหา เน%นศึกษาเรื่องของกระบวนการจัดการความรู% และภูมิป�ญญาท%องถ่ินของ
เครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาท้ัง 7 ชุมชน แนวทางการบูรณาการความรู%ภูมิป�ญญาท%องถ่ินมา
พัฒนาเป(นรูปแบบเครือข.ายคุณค.าสหกรณ�ในธุรกิจท.องเท่ียว 

 

1.5 นิยามศัพท$ปฎิบัติการ 
 1.5.1 การจัดการความรู) หมายถึง กระบวนการในการสร%าง ประมวล และใช%สารสนเทศท่ีมี
คุณค.า เพ่ือใช%ในการดําเนินงานให%เกิดประสิทธิผล โดยมีกระบวนการจัดการความรู% 4 ข้ันตอนหลัก อัน
ประกอบไปด%วย การสร%างความรู% การจัดเก็บองค�ความรู% การถ.ายทอดความรู% และการนําความรู%ไปใช%
ประโยชน�  
 1.5.2 ภูมิป�ญญาท)องถ่ิน หมายถึง ความรู% ความคิด ความเชื่อ ความสามารถท่ีกลุ.มชนได%จาก
ประสบการณ�ท่ีสั่งสมไว%ในการปรับตัว และดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล%อมทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล%อมทางสังคม ผ.านการสังเกต ทดลองใช% คัดเลือก และถ.ายทอด เป(นวัฒนธรรมท่ีสืบต.อกันมา 
องค�ประกอบของภูมิป�ญญาท%องถ่ินในการวิจัยนี้ จะจําแนกได%ดังนี้  ความรู% เรื่อง ระบบนิเวศน�และ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝ�Nง อาหาร และสมุนไพรพ้ืนบ%าน ประเพณี วัฒนธรรม  
และหัตถกรรมพ้ืนบ%าน         
 
1.6 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท%องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียวผ.านแนวคิด 

เครือข.าย คุณค.าสหกรณ� : กรณีศึกษาเครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

 1 ป@ คือต้ังแต.วันท่ี 28 กันยายน 2555 ถึง วันท่ี 27 กันยายน 2556 
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1.7 ประโยชน$ที่คาดว6าจะได)รับ 
1.7.1 เกิดกระบวนการจัดการภูมิป�ญญาท%องถ่ินของเครือข.ายท.องเท่ียวชุมชนจังหวัดงงา  
1.7.2 มีฐานข%อมูลเรื่องภูมิป�ญญาท%องถ่ินของเครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา  
1.7.3 เครือข.ายท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา สามารถบูรณาการภูมิป�ญญาท%องถ่ินมาใช%ใน 

การพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียวภายใต%แนวคิดของคุณค.าแห.งสหกรณ�ได%อย.างมีประสิทธภาพและยั่งยืน 

 
1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ต%องอาศัยกระบวนการของ 
การจัดการความรู%ด%านภูมิป�ญญาท%องถ่ินท่ีประกอบด%วย การสร%างความรู% การจัดเก็บองค�ความรู% การถ.ายทอด
ความรู% และการนําความรู%ไปใช%ประโยชน� เพ่ือเป(นต%นทุนสําคัญในการจัดการการท.องเท่ียวภายในชุมชน 
ภายใต%ความร.วมมือของเครือข.ายคุณค.าสหกรณ� ท่ีส.งเสริมทําให%เกิดความร.วมมือในการจัดการความรู%ร.วมกัน
และความร.วมมือในการดําเนินธุรกิจ ท่ีจะนําไปสู.การพัฒนาศักยภาพการท.องเท่ียวของชุมชนต.างๆ ตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (ดังภาพท่ี 1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

กระบวนการจัดการความรู) 

ภูมิป�ญญาท)องถ่ิน 

1) การสร%างความรู%     
2) การจัดเก็บองค�ความรู% 
3) การถ.ายทอดความรู% 
4) การนําความรู%ไปใช%ประโยชน� 
 

 

เครือข6ายคุณค6าสหกรณ$ 

 

การพัฒนาศักยภาพ 
การท6องเท่ียว 

โดยชุมชนจังหวัดพังงา 
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  บทท่ี 2 
รายงานการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต�างๆท่ีเก่ียวข�อง 

 
 เป�าหมายของโครงการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาถึง แนวทางในการบริหารจัดการภูมิป&ญญาท(องถ่ิน
ท่ีเ ก่ียวข(องกับระบบนิ เวศ และวิ ถีวัฒนธรรมของชุมชม เ พ่ือให( เ กิดประสิทธิภาพและยั่ งยืน  
จึงมีการศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข(องดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดด�านภูมิป#ญญาท�องถ่ิน 
2.2 การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือการจัดการในเชิงจิตสํานึก    
2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียว 

อย�างย่ังยืน 
2.4 แนวคิดเรื่องการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค4 (creative tourism)  
2.5 การจัดการความรู� (knowledge management) 
2.6 แนวคิดเครือข�ายคุณค�าสหกรณ4 
2.7 แนวคิดโซ�อุปทานการท�องเท่ียว 
2.8 การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดด�านภูมิป#ญญาท�องถิ่น 
 ภู มิป&ญญา คือ ศาสตร2และศิลป3ของการดํา เนินชี วิต  ซ่ึงผู( คนได(สั่ งสมกันมาช( านาน  
เป8นความรู(เก่ียวกับการดําเนินชีวิต ป&จจัยสี่ การทํามาหากิน การอยู9ร9วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม และ
การอยู9ร9วมกันในสังคม เป8นความรู(ท่ีมีคุณค9า และ ดีงาม ท่ีผู(คนได(ค(นคิดข้ึนมาไม9ใช9ด(วยสมองแต9เพียง
อย9างเดียวแต9ด(วยอารมณ2 ความรู(สึก ญาณทัศนะ และจิตวิญญาณ (เสรี พงศ2พิศ , 2546) นอกจากนั้น 
ภูมิป&ญญายังแสดงถึงความรู(  ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนท่ีกลุ9มชนได(จาก
ประสบการณ2ท่ีสั่งสมไว( ในการปรับตัว และดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล(อมทางธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล(อมทางสังคม 
 นอกจากนั้น ศาตราจารย2 ดร เอกวิทย2 ณ ถลาง ยังได(กล9าวถึงภูมิป&ญญาท(องถ่ินว9า คือ ความรู( 
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนท่ีกลุ9มชนได(จากประสบการณ2ท่ีสั่งสมไว( ในการปรับตัว และ
ดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล(อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อมทางสังคม และความเป8นชาติ หรือ
ชุมชนท่ีดํารงความเป8นชาติ หรือชุมชนข้ึนมาได(ย9อมต(องมีภูมิป&ญญาแห9งชาติ ( nation wisdom ) หรือ ภูมิ
ป&ญญาท(องถ่ิน ( local wisdom ) อันผ9านการสังเกต ทดลองใช( คัดเลือก และถ9ายทอด เป8นวัฒนธรรมท่ีสืบ
ต9อกันมา การพัฒนาใดๆ จําต(องคํานึงถึงภูมิป&ญญาแห9งชาติและภูมิป&ญญาท(องถ่ิน หรือไม9การพัฒนานั้นๆ 
อาจทําให(เสียสมดุลในชีวิต และสังคม ( ศ.นพ. ประเวศ  วะสี , 2530 )โดยสรุปแล(วองค2ประกอบของภูมิ
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ป&ญญาท(องถ่ินจะจําแนกได(ดังนี้ ความรู(เรื่อง อาหาร และยา ความรู(เรื่องระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากร ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติ และวิธีคิด (ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ,2542)นอกจากนั้น
แนวคิดการผลิตใหม9ของภูมิป&ญญาท(องถ่ินเป8นกระบวนการผลิตใหม9 ท่ีสืบสานมาจากจารีตประเพณีเก9า  
แต9นํามาใช(ในความหมายใหม9 ในสถานการณ2ใหม9ท่ีต(องการให(คนเข(ามามีส9วนร9วม ในการพัฒนาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของตนเอง มีการดึงความรู(จากท่ีอ่ืนมาผสมผสาน มีการปรับตัวเพ่ือความหมายใหม9
กับจารีตประเพณีเดิม สอดคล(องกับสถานการณ2ใหม9 ทําให(ความรู(ท(องถ่ินได(ผ9านกระบวนการเรียนรู( 
ผสมผสาน และปรับตัวตลอดเวลา (รศ.สายันต2 ไพรชาญจิตร2,2550) 
 บทบาทของภูมิป&ญญาชาวบ(านกับการพัฒนาชุมชน ภูมิป&ญญาชาวบ(านก9อให(เกิดการประยุกต2
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทภูมิป&ญญาชาวบ(านมีความยืดหยุ9นสูง สามารถปรับตัวได(ตาม
สถานการณ2หรือสภาพแวดล(อมท่ีเปลี่ยนไป ผู(คนและชุมชนในชนบทจึงได(นําจุดเด9นนี้มาประยุกต2
วัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะการประยุกต2ประเพณี พิธีกรรมต9างๆ เช9น การสืบชะตาแม9น้ํา การบวชปQา 
และผ(าปQาพันธุ2ไม( เป8นต(น การประยุกต2ประเพณี-พิธีกรรมเหล9านี้ช9วยให(ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อมของชุมชนค9อยๆฟTUนตัวข้ึน และก9อให(เกิดความสัมพันธ2ใหม9ระหว9างคนกับธรรมชาติ เป8น
ความสัมพันธ2ท่ีเก้ือกูลกัน ไม9ใช9การควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติอย9างท่ีผ9านมา ภูมิป&ญญาชาวบ(าน
ก9อให(เกิดกลไกใหม9ทางสังคมวัฒนธรรม แม(ว9าการพัฒนาประเทศในช9วงท่ีผ9านมาได(ก9อให(เกิดความเจริญ
ทางวัตถุมากมาย ทําให(ประชาชนได(รับความสะดวกสบายมากข้ึน แต9อีกด(านของความก(าวหน(านี้กลับ
ส9งผลให(ผู(คนและชุมชนถูกตัดออกจากกัน สังคมชุมชนในป&จจุบัน  ความสัมพันธ2ทางเครือญาติ  และการ
พ่ึงพาอาศัยกันอย9างในอดีต  หรือการช9วยเหลือกันโดยตรงแบบให(พ่ีป&นน(อง ซ่ึงเป8นกลไกทางสังคม
วัฒนธรรมแบบด้ังเดิมได(คลายพลังลงไปมากแล(ว ชุมชนจึงได(สร(าง กลุ9มหรือองค2กรชุมชน ซ่ึงเป8นกลไก
ใหม9ท่ีช9วยให(คนในชุมชนหันกลับมาพ่ึงพาอาศัยกันอีกครั้งหนึ่ง  
 อย9างไรก็ตาม ภูมิป&ญญาในชีวิตจริงของมนุษย2 หมายถึง อาหาร บ(านเรือน เสื้อผ(า ยารักษา
โรค เครื่องใช( เครื่องประดับ จารีต ประเพณี พิธีกรรม ล(วนสะท(อนความคิด ความเชื่อ ความใฝQฝ&น และ
อุดมคติของผู(คน เป8นการสะท(อนอารมณ2 ความรู(สึก และความผูกพันท่ีคนมีต9อธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม บ(าน
เกิด เมืองนอน พ9อ แม9 ปูQ ย9าตายาย รากเหง(า เผ9าพันธุ2 บรรพบุรุษ ประเพณี และวัฒนธรรม ตัวอย9างเช9น 
“อร9อย”“สนุก”“สบาย”ฯลฯ คุณสมบัติท่ีบ9งบอก “ความลงตัว”“ความพอดี” แห9งวิถีชุมชน และภูมิ
ป&ญญาไทย (ดร.เสรี พงศ2พิศ,2546) และเพ่ือให(สอดคล(องกับบริบทของชุมชนท่ีจะทําการศึกษาในครั้งนี้ 
ทางคณะวิจัยจึงได(สรุปและจําแนกภูมิป&ญญาท(องถ่ิน ดังกล9าวออกเป8น 4 กลุ9ม ดังนี้ คือ 

1. ความรู(เรื่อง ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ  
2. วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝ&\ง  
3. อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ(าน  
4. ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ(าน         
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2.2 การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือการจัดการในเชิงจิตสํานึก    
 อานันท2 กาญจนพันธุ2 (2543) ได(เสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือ 
การจัดการในเชิงจิตสํานึก โดยมองว9าทรัพยากรเป8นทรัพย2สินส9วนรวมของชุมชนท(องถ่ินท่ีแยกไม9ออกไป
จากวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต9างหลากหลายข้ึนอยู9กับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
ท(องถ่ินนั้น แนวทางการจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมเน(นเรื่องการสร(างจิตสํานึกและการสร(าง
ความเข(มแข็งในการจัดการระดับชุมชน (community-based management) บนพ้ืนฐานของระบบ
คุณค9าและภูมิป&ญญาท(องถ่ินท่ีพัฒนาข้ึนมาจากการปรับตัวของชุมชนต9อการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ในรูป
ของการผสมผสานวิธีการท่ีหลากหลาย มีการสนับสนุนในชุมชนท(องถ่ินมีส9วนร9วมมากข้ึนในการจัดการ
ขณะท่ียังคงความสามารถในการร9วมมือกับรัฐ และอยู9ภายใต(เง่ือนไขของระบบตลาดไว(ด(วย 
 ในขณะท่ีกาญจนา แก(วเทพ (2538) เสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรแนววัฒนธรรมชุมชน
มองว9าท่ีผ9านมา รัฐมีบทบาทในการพัฒนาทุกๆ ด(าน ชุมชนไม9มีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรในชุมชน หมู9บ(านจึงมีความอ9อนแอ และสูญเสียความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง  
ทําให(เกิดวิกฤตหมู9บ(าน การพัฒนาตามแนวทางของรัฐไม9สามารถให(คําตอบและแก(ป&ญหาของชาวบ(านได(  
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนไม9ใช9การพัฒนาท่ีมีรูปแบบและกระบวนการท่ีสําเร็จรูป  แต9เป8นการ
พัฒนาในลักษณะ “คิดไป  ทําไป”  เม่ือทําแล(วพบป&ญหาก็ช9วยกันคิด และช9วยกันทําต9อไป  โดยผู(มีส9วน
ร9วมในกระบวนการพัฒนาประกอบด(วยชาวบ(านทุกเพศ  ทุกวัย  ช9วยกันทํางานและเรียนรู(การทํางาน   
และการแก(ป&ญหาจากกันและกัน  การทํางานจึงเป8นลักษณะ “ผู�เฒ�านํา ผู�ใหญ�หนุน ดึงเด็กตาม ” 
 สอดคล(องกับ สายันต2   ไพรชาญจิตร2 (2544)ท่ีเสนอแนวคิดในการทํางานแนวโบราณคดีชุมชน   
ในเรื่องพัฒนาการทางโบราณคดี  มีความโดยสรุปว9า  งานโบราณคดีชุมชนจะต(องใช(หลักการดําเนินงาน
แบบมีส9วนร9วม   (participative approach)  การศึกษาแบบปฎิบัติจริง  (constructionism)  และการ
ใช(กระบวนการสร(างความพึงพอใจ  ความประทับใจในภูมิหลังของท(องถ่ินให(กับชาวบ(านและประชาชนท่ี
เข(ามามีส9วนร9วม (appreciative building) เป8นแนวคิดทางเลือกเพ่ือการทํางานโบราณคดีและการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเทศไทยในป&จจุบัน  และกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติท่ีสําคัญ
ของการพัฒนาและจัดการโบราณคดีชุมชนดังนี้ 
  1) การดําเนินการท่ียึดหลักองค2รวม (holistic approach) หมายถึง การศึกษาและการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในชุมชนท(องถ่ินในลักษณะท่ีเป8นองค2รวม โดยใช(ชุมชนเป8นหน9วย
ปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีและมุ9งทําการศึกษาเรื่องราวในอดีตและป&จจุบันทุกมิติของชุมชนนั้นๆท้ังเรื่อง
ภูมิศาสตร2ทรัพยากรธรรมชาติปQาไม( แหล9งน้ํา ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม การทํามาหากิน วัฒนธรรม  
ประเพณี การเมืองการปกครอง ศาสนาความเชื่อ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม    
การท9องเท่ียว ตลอดจนผลกระทบของแต9ละส9วนท่ีมีต9อกันและกัน บนหลักการพ้ืนฐานท่ีว9าทุกภาคส9วน
ในชุมชนมีความเก่ียวข(องสัมพันธ2กันอย9างแยกไม9ได( 
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2) การยอมรับความแตกต9างหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural approach)   
หมายถึง ยอมรับว9าชุมชนท่ีต้ังของแหล9งโบราณคดีมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีแตกต9างกันออกไป   
ในท่ีนี้นักโบราณคดีจะต(องเคารพในวัฒนธรรมท(องถ่ิน (วัฒนธรรมป&จจุบัน) โดยเฉพาะอย9างยิ่งต(องให(
ความสําคัญกับระบบความเชื่อของชุมชนเรื่องผี สิ่งศักด์ิสิทธิ์ และกฎเกณฑ2ทางสังคมต9างๆจะต(องได(รับ
การปฏิบัติอย9างเคร9งครัด 

3) การไม9ยึดติดตายตัว (dynamic approach) ต(องให(ความสําคัญกับความไม9แน9นอน
และการเปลี่ยนแปลงกล9าวคือต(องยอมรับหลักการท่ีว9าสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนสรรพสิ่งมีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต(องไม9ใช9ตัวแบบในการทํางานแบบเดียวตายตัวและต(องไม9ยึดถ่ือว9า
ความรู( ท่ีตนเองมีนั้นถุกต(องท้ังหมด หรือเปลี่ยนแปลงไม9ได(เพราะแม(ว9าหลักการและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานทางโบราณคดีจะเป8นระบบสากลท่ีมีมาตรฐานการทํางานมีข้ันตอนชัดเจน แต9การทํางานใน
แหล9งโบราณคดีใหม9ๆ หลุมขุดค(นพบ และหลักฐานท่ีค(นพบใหม9ๆ ก็เป8นสิ่งท่ียืนยันว9าไม9เหมือนและไม9ใช9
สิ่งท่ีเคยรู(เดิม มันมีอะไรท่ีแปลกและแตกต9างจากเดิมไม9มากก็น(อย 

4) จัดกระบวนการเรียนรู(ร9วมกันแบบเปmด (participative openness – inquiry)    
ผู(ดําเนินงาน ประกอบด(วยนักโบราณคดีอาชีพ นักโบราณคดี นักวิชาการและนักศึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวข(อง นักพัฒนา และคนในชุมชนท(องถ่ิน ผู(นําชุมชน ผู(รู( ปราชญ2ท(องถ่ิน ผู(สูงอายุ เยาวชน พระสงฆ2  
ครู นักเรียน นักศึกษาในชุมชนท(องถ่ิน เกษตรกร ช9างฝqมือ ฯลฯ ทํางานร9วมกันในลักษณะการเรียนรู(
ร9วมกันช9วยกันสร(างความรู(ทุกคนได(เสมอหน(ากันไม9มีใครเสีย 

5) การศึกษาท่ีใช(การปฏิบัติงานจริงเป8นฐาน (learning by doing) ตามแนวคิดปฏิบัติ
นิยมเรียนรู(จากการลงมือทําจริงเปmดโอกาสให(ผู(ท่ีสนใจเข(าร9วมในกระบวนการทํางานทุกข้ันตอน 

6) กระบวนการทํางานโบราณคดีชุมชนต(องมุ9งสร(างความประทับใจในคุณค9าและ
ความสําคัญของแหล9งโบราณคดี เรื่องราวภูมิหลังของแหล9งโบราณคดีนั้นๆ ในระดับมหภาคของชุมชน
และสังคมนักโบราณคดีเห็นคุณค9าและความสําคัญอย9างไรในแหล9งโบราณคดี ในโบราณวัตถุ   
ก็จะต(องทําให(ชาวบ(านและประชาชนท่ัวไปเห็นคุณค9าและความสําคัญไม9น(อยไปกว9ากัน และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดจะต(องสร(างกระบวนกรท่ีจะทําให(ชาวบ(านในชุมชนท(องถ่ินท่ีแหล9งโบราณคดีต้ังอยู9เกิดความรู(   
ความเข(าใจ เกิดทัศนคติท่ีดีต9อแหล9งโบราณคดี เกิดความรัก ความหวงแหนในฐานะท่ีเป8นทรัพยากร
ร9วมกันของชุมชน (commons) 
  7) การศึกษาวิจัยและการพัฒนา (research & development) เป8นกระบวนการ
ศึกษาวิจัยท่ีมีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไปพร(อมๆกัน 
  8) ร9วมกันนํา (accompanying) การทํางานโบราณคดี ท้ังในเรื่องของการศึกษาวิจัย   
เพ่ือให(ได(มาซ่ึงองค2ความรู(ทางวิชาการและการอนุรักษ2พัฒนา แหล9งโบราณคดี โบราณสถาน หรือ
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร2และโบราณคดีอ่ืนๆท่ีมีอยู9ในท(องถ่ินต9างๆ ต(องเปmดโอกาสให(ประชาชนใน
ท(องถ่ินนั้นๆ ได(เข(ามามีส9วนร9วมในการบริหารจัดการให(มากข้ึนทุกข้ันตอนและชุมชนท(องถ่ินต9างๆ 
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รวมท้ังองค2กรบริหารส9วยท(องถ่ินท่ีมีทรัพยากรทางโบราณคดีและประวัติศาสตร2อยู9ในพ้ืนท่ีปกครอง
จะต(องได(รับการหนุนช9วยและส9งเสริมให(มีความรู(ความสามารถในการจัดการทรัพยากรดังกล9าวตาม
ความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว9าการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและประวัติศาสตร2เป8นมรรควิถี (mean)หนึ่งใน
หลายมรรควิถีท่ีใช(ในกระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ 
 และเพ่ือให(เกิดความเข(าใจถึงความสัมพันธ2ของการจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรมท่ีสามารถ
นําไปใช(ในการพัฒนาศักยภาพของการท9องเท่ียวโดยชุมชนจึงได(มีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให(เกิด
ความเข(าใจในหัวข(อต9อไป 
 

2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาการท�องเที่ยว 
อย�างย่ังยืน 
 วรรณพร วาณิชานุกร วรรณวิภา จัตุชัย และมาลี บุษยะมา (2541) ได(ศึกษาในเรื่องของแนว
ทางการพัฒนาการท9องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย จากการศึกษาพบว9า ผู(นําชุมชนและประชาชน
จํานวนไม9น(อยท่ีมีความเห็นว9าการท9องเท่ียวได(ทําให(ชีวิตและความเป8นอยู9ดีข้ึน ถึงแม(ว9ากรท9องเท่ียวใน
ป&จจุบันได(ก9อให(เกิดป&ญหาต9างๆแล(ว ผู(นําชุมชนและประชาชนส9วยใหญ9ต(องการมีส9วนร9วมในการจัดการ
การท9องเท่ียวของท(องถ่ินโดยผู(นําชุมชนท่ีมีความต(องการเข(าร9วมการพัฒนาการท9องเท่ียวในเรื่องต9างๆ 
ตลอดจนการแก(ไขป&ญหามีมากกว9ากลุ9มประชาชน แต9ต(องการให(บริการเรื่องท่ีพัก และอาหารแก9
นักท9องเท่ียวน(อยกว9ากลุ9มประชาชน ในส9วนของนักท9องเท่ียวพบว9า นักท9องเท่ียวต9างชาติได(มีการเตรียม
ตัวเพ่ือมาเท่ียวใช(บริการมัคคุเทศก2 อีกท้ังต(องการพบปะ พักกับชาวบ(านโดยการมาเท่ียวครั้งต9อไป
มากกว9านักท9องเท่ียวไทย ถึงแม(ว9าส9วนใหญ9ท้ังสองกลุ9มมีความเห็นว9า นักท9องเท่ียวควรมีส9วนร9วมในการ
อนุรักษ2สภาพแวดล(อมมากกว9าและยินดีจะบริจาคอนุรักษ2สภาพแวดล(อมมากกว9านักท9องเท่ียวต9างชาติ 
ในการเรียนรู(เก่ียวกับแหล9งท9องเท่ียว ท้ัง 2 กลุ9มมีความต(องการหนังสือคู9มือเดินทาง และแผนท่ี 
ตลอดจนสิ่งท่ีควรและไม9ควรปฏิบัติมากเป8นอันดับแรก รองลงไปนักท9องเท่ียวต9างชาติต(องการมัคคุเทศก2
มืออาชีพค9อนข(างมากกว9าชาวไทย ส9วนของประชาชนในท(องถ่ินนั้นการให(การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล(อมควร
ยกระดับความสําคัญให(เป8นเรื่องเร9งด9วน  ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งแวดล(อมในท(องถ่ินเพ่ิมเติมในวิชา
สิ่งแวดล(อมของโรงเรียน  ควรสนับสนุนให(มีการวิจัยเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล(อมใน
ท(องถ่ิน เพ่ือประโยชน2ในการวางแผนการให(การศึกษา และการฝtกอบรมมัคคุเทศก2 นอกจากนี้ควร
ดําเนินการให(มีความร9วมมือระหว9างเจ(าของบ(านพัก และธุรกิจนําเท่ียวในท(องถ่ิน ตลอดจนการผลิตและ
ขายของท่ีระลึก เพ่ือกําหนดราคาท่ีเป8นธรรมสําหรับทุกฝQาย ยิ่งไปกว9านั้น ภาคเศรษฐกิจด้ังเดิมควรได(รับ
การสนับสนุนเพ่ือสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชน  
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544,น.65-94)  ได(เสนอแนวคิดจากการรายงาน
การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท9องเท่ียวแห9งชาติ ซ่ึงมีหลายกรณีท่ีเก่ียวข(อง 
กับการ พัฒนาชุมชนเป8นแหล9 งท9 อง เ ท่ียว ได(แก9 แนวคิด เรื่ อ ง  การท9อง เ ท่ียว“สี เ ขียว”และ 
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“การท9องเท่ียวเชิงนิเวศ” (green tourism and eco tourism) ซ่ึงเสนอว9าเกิดจากการเติบโตของ 
คนชั้นกลางและป&ญญาชนในยุโรป ซ่ึงต(องการเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีบริสุทธิ์โดดเด่ียวนั้นส9วนหนึ่งพัฒนามา
จากสุนทรียศาสตร2ซ่ึงให(ความสําคัญต9อความเรียบง9ายและใกล(ชิดกับธรรมชาติ หรือ “กลับคืน”   
สู9ธรรมชาติ เพ่ือหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจําวันท่ีทันสมัยในเมืองใหญ9ท่ีแออัดนํามาสู9ความสนใจต9อชีวิต
ชนบทและธรรมชาติและความต(องการรักษาธรรมนั้นๆ ให( ดํารงอยู9   ในต(นทศวรรษ 1980  
ceballos-lascurain นิยามคําว9า  eco – tourism  หมายถึง “การเดินทางไปยังสถานท่ีทีเป8ธรรมชาติท่ี
ยังไม9ถูกรบกวนหรือทําให(แปดเปTUอนเพ่ือวัตถุประสงค2ในการศึกษา ชื่นชม และด่ืมดํ่ากับทัศนียภาพ พันธุ2
พืชและสัตว2ปQา รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู9 (ท้ังในอดีตและป&จจุบัน)ท่ีพบในถานท่ีนั้น" ซ่ึงมีข(อควร
คํานึง ในการท9องเท่ียวในรูปแบบท่ีมีความรับผิดชอบมากข้ึน คือ 

1) ให(เกิดผลกระทบต9อสภาพแวดล(อมน(อยท่ีสุด 
2) ให(เกิดผลกระทบต9อวัฒนธรรมเจ(าบ(านน(อยท่ีสุดและต(องให(ความเคารพต9อวัฒนธรรมของเจ(าบ(าน 
3) ให(เกิดผลประโยชน2ทางเศรษฐกิจต9อผู(คนในระดับล9างสุด/รากฐานของสังคมเจ(าบ(าน 
4) ให(เกิดประโยชน2และความพึงพอใจทางสันทนาการต9อนักท9องเท่ียวมากท่ีสุด  
 
ในขณะท่ีการท9องเท่ียวเชิงนิเวศเป8นกรอบแนวคิดท่ีริเริ่มจากการศึกษาในแหล9งท9องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติ เช9น วนอุทยาน และชุมชนท(องถ่ินในวนอุทยานนั้นๆ แต9ในงานเชิงมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา ซ่ึงสนใจการศึกษาผลกระทบทางลบต9อชุมชนท(องถ่ิน แม(จะไม9ได(ใช(กรอบคิดเชิงนิเวศในการศึกษา  
แต9เน(นกรอบคิดในเชิงวัฒนธรรมมากกว9าก็มีตัวอย9างสําคัญๆ เช9นกัน 
 นอกจากนั้นยังเสนอแนวคิดในการจัดการการท9องเท่ียวโดยชุมชน ว9าแนวคิดดังกล9าวเริ่มต(นมา
จากทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงเมืองขนาดเล็กมีองค2การบริหารชุมชนของตนเองซ่ึงสามารถออกกฎระเบียบใน
การจัดการชุมชนและอํานาจในการตัดสินใจ การใช(ภาษีบํารุงท(องถ่ินอยู9แล(ว ควบคู9ไปกับกระแสความ
ต่ืนตัวในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล(อมและการขยายตัวของนักท9องเท่ียวเพ่ือเยี่ยมชมชนบทและ
ธรรมชาติในประเทศท่ีพัฒนาแล(ว สาระสําคัญก็คือ ชุมชนสามารถกําหนดกฏระเบียบไม9ให(นักท9องเท่ียว
ทําลายสภาพแวดล(อมในพ้ืนท่ีท9องเท่ียวอีกท้ังยังสามารถกําหนดการจ(างงานในธุรกิจการบริการท่ี
เก่ียวข(องกับนักท9องเท่ียวเพ่ือให(ผลประโยชน2ทางเศรษฐกิจกระจายตัวอย9างท่ัวถึง 
 ในเขตพ้ืนท่ีท9องเท่ียวในชุมชนเอสกิโมในอลาสก(าก็ได(มีความพยายามของคนเอสกิโมก9อต้ัง
สมาคมข้ึนมาเรียกว9า Northwest Alaska Native Association (NANA) เพ่ือเรียกร(องผลประโยชน2 
ของคนเอสกิโมในด(านต9างๆ และเข(ามาลงทุนทําโรงแรมรองรับนักท9องเท่ียวแข9งกับโรงแรมเอกชนเพ่ือ
หวังจะให(มีการป&นผลกําไรจากการท9องเท่ียวกลับสู9ชุมชนให(ได(มากท่ีสุด 
 หรือในเขตการท9องเท่ียวท่ีเรียกว9า “ตะวันตกเฉียงใต(”ของสหรัฐซ่ึงเป8นแหล9งอาศัยของอินเดีย
แดงและผู(อพยพเชื้อสายสเปน (hispanic)  และนํามาสู9ความสนใจต9อหัตถกรรมพ้ืนบ(านอินเดียแดง
และอิลปานิค ไม9ว9าจะเป8นเครื่องประดับ พรมทอมือ ตะกร(าสาน แกะสลักเครื่องเงิน ฯลฯ ได(นํามาสู9การ
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รวมตัวเป8นชมรมช9างศิลปะพ้ืนเมือง (tribal guides)  ทังๆท่ีก9อนหน(านี้ศิลปหัตถกรรมเหล9านี้เกือบจะสูญ
หายไปแล(ว  ถึงแม(รูปแบบศิลปะเหล9านี้จะไม9เหมือนเดิม เนื่องจากมีการพัฒนาการให(สอดคล(องกับความ
ต(องการของตลาดหรือจากการริเริ่มใหม9ๆ ของศิลปmนเองก็ตามแต9 แต9ก็เป8นความต่ืนตัวอย9างสําคัญของ
คนพ้ืนเมืองท่ีจะเข(ามามีส9วนในการกําหนดแนวทางพัฒนาศิลปะของตน 
 นอกจากนั้นงานศึกษาผลกระทบของการท9องเท่ียวต9อสังคมวัฒนธรรมไทยท่ีสําคัญชิ้นหนึ่ง คือ 
การศึกษาเรื่องบุญบ้ังไฟท่ียโสธร  ของอาจารย2นิธิ  เอียวศรีวงศ2  ซ่ึงถกเถียงประเด็นการทําวัฒนธรรมให(
เป8นสินค(าและประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องวัฒนธรรมในการท9องเท่ียวภายใต(บริบทสังคมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนาและชุมชนเมืองขนาดเล็กของยโสธรได(อย9างชัดเจน  อาจารย2นิธิ  กล9าวถึง
บุญบ้ังไฟซ่ึงเป8นพิธีกรรมในสังคมเพ่ือขอฝน ซ่ึงนอกจากถูกนํามาใช( ( ขาย ) ในการท9องเท่ียวได(ก9อให(เกิด
ความซับซ(อนของหลายกลุ9มคนเช9นชาวบ(าน และนักการเมืองท(องถ่ินได(สร(างกระบวนการต9อรองเพ่ือ
ตําแหน9งทางสังคมของตนเองในบริบท การท9องเท่ียวรูปแบบใหม9นี้อย9างไรบ(างหรือการศึกษาเรื่องงาน
ช(างสุรินทร2ของ นพเวช บุญมี ก็พยายามนําเสนอประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร2 การเมืองวัฒนธรรมของคน
เลี้ยงช(างสุรินทร2กับป&ญหาความยากจนในเชิงเศรษฐกิจและป&ญหาอัตลักษณ2ทางสังคมท่ีด(อยกว9าใน
สภาพแวดล(อมของ ลาว เขมร กูย และไทย ซ่ึงนํามาสู9การผูกเรื่องในการนําเสนอการท9องเท่ียวในงาน
ท9องเท่ียวประจําปqของช(างสุรินทร2 
 ในด(านหนึ่งแม(การท9องเท่ียวมีส9วนสําคัญในการผลักดันให(วัฒนธรรมกลายเป8นสินค(าและ
พิธีกรรมเริ่มหมดความหมาย เนื่องจากถูกดึงออกจากบริบทของความศักด์ิสิทธิ์ในแบบเดิม มาสู9บริบท
ของการพาณิชย2 และการแสดง แต9ในอีกด(านหนึ่งก็นํามาสู9การรื้อฟTUน และผลิตใหม9ของวัฒนธรรมเพ่ือใช(
ในรูปแบบใหม9ซ่ึงอาจไม9ใช9เพ่ือตอบสนองต9อความต(องการของนักท9องเท่ียวเท9านั้นแต9อาจนํามาสู9มุมมอง
ใหม9ในการเมืองท(องถ่ินหรือการเมืองระดับชาติก็ตามเห็นได(ชัดในกรณีของเชียงใหม9ซ่ึงได(รับการส9งเสริม
การท9องเท่ียวมาไม9 ตํ่ากว9า 40 ปq แม(จะมีเสียงบ9นวิจารณ2การเจริญเติบโตของเชียงใหม9 ตึกสูง  
สะพานลอย ซ่ึงทําลายความงดงามตามธรรมชาติของเชียงใหม9 แต9จะเห็นได(ว9าเชียงใหม9ได(พัฒนา/ 
รื้อฟTUน/ทําให(เข(มแข็งซ่ึงวัฒนธรรม “พ้ืนบ(านล(านนา” อัตลักษณ2ความเป8น “คนเมือง” ซ่ึงนํามาสู9 
การพัฒนาองค2กรทางการเมืองท(องถ่ินในรูปแบบชอง “ชมรม” ต9างๆ เพ่ืออภิปราย “ป&ญหาร9วมสมัย”  
ของชุมชน 
 นําชัย ทนุผล,(2542,น.12) ได(เสนอแนวคิดเรื่องการมีส9วนร9วมของชุมชนท(องถ่ินในการท9องเท่ียว
เชิงนิเวศ (local participation in ecotourism ) ว9าความเก่ียวข(องของชุมชนท(องถ่ินกับการท9องเท่ียว  
มีขอบเขต  ลักษณะ  และรูปแบบกว(างขวางและหลากหลาย ท้ังทางตรงและทางอ(อม แต9ท่ีสําคัญนั้นมี  
3 ลักษณะ คือ ประโยชน2ของชุมชนท่ีได(รับทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน หากมองในภาพกว(างพบว9า
ผลประโยชน2โดยตรงท่ีสมาชิกในชุมชนจะได(รับ ได(แก9 การเกิดการสร(างงาน การเกิดการพัฒนาอาชีพท่ี
เก่ียวข(องกับการบริหารการท9องเท่ียว การเกิดระบบตลาดและการเกิดระบบวัตถุดิบท(องถ่ินป�อน 
ระบบตลาด ซ่ึงจะมีผลให(สมาชิกในชุมชนเกิดรายได(จากแหล9งรายได(ใหม9 นอกเหนือจากแหล9งรายได(เดิม 
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 ส9วนประเด็นประโยชน2ทางสังคมนั้น ชุมชนจะเกิดการพัฒนาในทางสร(างสรรค2ในสังคมข้ึน   
มีการติดต9อทางสังคมท่ีมีรูปแบบมากข้ึน (formal social contact) ซ่ึงอาจสัญญาทางสังคมอัน
เนื่องมาจากการตกลงสิทธิ หน(าท่ีและความรับผิดชอบต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการเข(าไปเก่ียวข(องกับระบบ
การบริการท9องเท่ียวขงสมาชิกชุมชน สาธารณูปโภคของชุมชน เช9น ถนน ไฟฟ�า ประปา อาจได(รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุง และการพัฒนาด(านสาธารณสุข เช9น ความสะอาด ความเป8นระเบียบเรียบร(อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สินในชุมชน ซ่ึงจะได(รับการเอาใจใสพัฒนามากข้ึน เม่ือมีกิจกรรมการ
ท9องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน 
 การมีส9วนร9วมของประชาชนท(องถ่ินจึงเป8นเป�าหมายสําคัญในกระบวนการพัฒนาการท9องเท่ียว
รูปแบบใหม9 ซ่ึงถือได(ว9าเป8นพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืนในองค2รวมของระบบความรู(สึกเป8นเจ(าของ
ท(องถ่ินของสมาชิกชุมชน ซ่ึงมีความรัก ความหวงแหน มีความรู(สึกพ่ึงพิงและใช(ประโยชน2จากทรัพยากร
ท9องเท่ียว และเพ่ือให(เห็นภาพของการพัฒนาการท9องเท่ียวตามแนวทางและทิศทางท่ีเป8นยุทธศาสตร2
และเป�าหมายของชาติจึงได(มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข(องกับการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2ในเรื่อง
ต9อไป 
 

2.4 แนวคิดเร่ืองการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค4 (creative tourism)  
องค2ศึกษาวิทยาศาสตร2และวัฒนธรรมแห9งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได(ให(นิยาม

ของการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2ว9า เป8นการท9องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค2สอดคล(องกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชนท่ีเก่ียวข(องเพ่ือให(เกิดความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท9องเท่ียวอย9าง
กลมกลืนและสัมพันธ2กับประวัติศาสตร2 วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต9าง ๆในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู(และ
การทดลอง เพ่ือให(ได(มาซ่ึงประสบการณ2จากสิ่งท่ีมีอยู9และเป8นอยู9จริงในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนจะต(อง
สามารถใช(การจัดการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2เป8นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว9างการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท9องเท่ียวภายในชุมชนและชุมชนจะได(รับผลประโยชน2 ท้ังในรูปแบบท่ีเป8น
ผลประโยชน2ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชนการ
ท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2 (creative tourism) เป8นรูปแบบการท9องเท่ียวท่ีเปmดโอกาสให(นักท9องเท่ียวหรือผู(
มาเยือนได(พัฒนาหรือได(ใช(ศักยภาพหรือความสามารถด(านแนวคิดสร(างสรรค2ของนักท9องเท่ียวเอง โดย
การเข(าไปมีส9วนร9วมอย9างมุ9งม่ันต้ังใจในวิถีทางและประสบการณ2เรียนรู( ซ่ึงเป8นสิ่งท่ีทํากันอยู9เป8นประจา
ของผู(คนในแหล9งท9องเท่ียวนั้นๆ โดยท่ีนักท9องเท่ียวอาสาเข(าไปทําหรือเข(าไปมีส9วนร9วมด(วย 

การท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2 (creative tourism) เป8นการสร(างสรรค2กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ2จาก
ภูมิป&ญญาด้ังเดิมของท(องถ่ินผสมผสานกับแนวคิด จินตนาการของนักท9องเท่ียว สร(างสรรค2กิจกรรมข้ึนมา
ใหม9 นักท9องเท่ียวมิใช9เป8นเพียงผู(ดูหรือผู(สังเกตการณ2หรือไปปรากฏตัวในท่ีนั้นๆ แต9เป8นผู(มีปฏิสัมพันธ2หรือ
เป8นผู(มีส9วนในการดําเนินกิจกรรมร9วมกับคนในท(องถ่ิน นักท9องเท่ียวจะต(องปรับตัวให(เข(ากับสภาพแวดล(อม
รอบตัว และใช(ความรู(ให(เป8นประโยชน2เพ่ีอให(เกิดความชํานาญได(พัฒนาข้ึนกว9าเดิม    
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ซ่ึงหลักเกณฑ2ของการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2 (basic of creative tourism) ประกอบด(วย 
1) เป8นความคิดสร(างสรรค2ท่ีไม9ได(เลียนแบบใครและเป8นต(นแบบอย9างแท(จริง 

(originality) และมีความเป8นของแท(ด้ังเดิม (authenticity) 
2) มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ท่ีแสดงออกเป8น

ความคิดอย9างสร(างสรรค2 
3) มีองค2ความรู( (knowledge) แฝงไว(ด(วยศิลปะ (arts) และกลิ่นอายของวัฒนธรรมท(องถ่ิน 
4) เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป8นประดิษฐกรรม (Inventiveness)  
5) เป8นทรัพย2สินทางป&ญญา (Intellectual assets) 

 
 2.4.1 ประเภทการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค4 (creative tourism) ประกอบด�วย 
    1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) เป8นกลุ9มการท9องเท่ียวเชิง
สร(างสรรค2อันเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร2 โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ สภาพสังคม 
แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ 

ก) กลุ9มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม (traditional cultural expression) 
เช9น ศิลปะงานฝqมือ เทศกาล งานประเพณีต9างๆ  

ข) กลุ9มท่ีตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช9น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ2 ฯ 
2) ประเภทศิลปะ (arts) เป8นกลุ9มการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2บนพ้ืนฐานของ

ศิลปวัฒนธรรม แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ 
  ก) งานศิลปะ (visual arts) เช9น การวาดภาพ รูปป&Uน และวัตถุโบราณ เป8นต(น 
  ข) ศิลปะการแสดง (performing arts) เช9น การแสดงดนตรีพ้ืนบ(าน การแสดง 

นาฏศิลป3 การแสดงละคร เป8นต(น 
3) ประเภทวิถีชีวิต (lifestyles) เป8นกลุ9มท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2ท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิต 

การดํารงชีวิตหรือวิถีการทํามาหากินของคนในชุมชนท(องถ่ินหรือชาวพ้ืนเมือง แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ 
  ก) วิถีชีวิตของสังคมเมือง เช9น ย9านการค(าโบราณ ย9านสาเพ็ง ย9านเยาวราช 

ย9านบางลาพู ย9านเมืองเก9าน9าน ย9านเมืองเก9าแปดริ้ว ย9านถนนนางงามสงขลา เป8นต(น 
ข) วิถีชีวิตสังคมชนบท เช9น หมู9บ(านช(างตากลาง อ.ท9าตูม จ.สุรินทร2 ตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก การเลี้ยงนกเขา อ.จะนะ จ.สงขลา การทํานา การทอผ(า การทาเครื่องป&Uนดินเผา เป8นต(น  
4) ประเภทส่ือ (media) เป8นกลุ9มท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2ท่ีเก่ียวเนื่องกับการสื่อสาร

กับกลุ9มคนกลุ9มใหญ9หรือสื่อสารกับนักท9องเท่ียวท่ีเป8นกลุ9มเป�าหมาย แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ  
                ก) งานสื่อสิ่งพิมพ2ท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2 (publishing and printed 
Media) เช9น คู9มือท9องเท่ียว นิตยสารการท9องเท่ียว หรือสิ่งพิมพ2อ่ืนๆท่ีมีส9วนสร(างความน9าสนใจเก่ียวกับ
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สถานท่ีท9องเท่ียวหรือแหล9งท9องเท่ียวให(มีความน9าสนใจและสามารถสื่อในสิ่งท่ีมีคุณค9าให(เกิดความ
น9าสนใจ เป8นต(น 

ข) งานโสตทัศน2 (audiovisual) สื่อโฆษณาทางโทรทัศน2 วิทยุ หรืออ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวกับการส9งเสริมความรู(ความเข(าใจการเป8นมาของต(นแบบ (originality) ความเป8นของแท(ด้ังเดิม 
(Authenticity) ของแหล9งท9องเท่ียวหรือสถานท่ีนั้นๆ เป8นต(น 

5) ประเภทการตอบสนองความต�องการของลูกค�า (functional creation) เป8น
กลุ9มท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2ท่ีเป8นสินค(าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต(องการของนักท9องเท่ียวท่ีม่ี
ความต(องการแตกต9างกัน แบ9งเป8น 3 กลุ9มย9อยคือ 

ก) กลุ9มการออกแบบ (design) เช9น การออกแบบห(องพักในโรงแรม รีสอร2ท  
การออกแบบสินค(าของท่ีระลึก ให(มีอัตลักษณ2ความเป8นท(องถ่ิน หรือแหล9งท9องเท่ียวนั้นๆ  

ข) กลุ9มสื่อสมัยใหม9 (new media) เช9น ระบบดิจิทอล ซอฟต2แวร2 เกมส2ต9างๆ  
ค) กลุ9มบริการทางความคิดการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2 (creative tourism 

services) เช9น การบริการทางสถาป&ตยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบริการแนวคิดเชิงสร(างสรรค2อ่ืนๆ  
ประเทศไทยเป8นหนึ่งในไม9ก่ีประเทศในโลกท่ีนับได(ว9าเป8นจุดหมายด(านการท9องเท่ียว

ของนานาชาติมาอย9างต9อเนื่อง จากลักษณะท่ีโดดเด9นของประเทศซ่ึงมีประวัติศาสตร2โบราณคดีอันเป8น
อารยะ มีความหลากหลาย ทางชาติพันธุ2มีความงดงามทางประเพณีวัฒนธรรม มีแหล9งท9องเท่ียวทาง 
ธรรมชาติแหล9งพันธุ2พืชและสัตว2ท่ีน9าสนใจ และท่ีเป8นส9วนสําคัญยิ่งคือประชาชนชาวไทยมีจิตใจโอบอ(อม
อารี เต็มไปด(วยมิตรไมตรี ทําให(ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในพัฒนาการท9องเท่ียวได(ในหลากหลาย
มุมมองและ หลากหลายกระบวนการ 

สําหรับการพัฒนาการจัดการการท9องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ือมุ9งไปสู9รูปแบบของการ
จัดการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2นั้น ภารกิจการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2ขององค2การบริหารพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท9องเท่ียวอย9าง ยั่งยืน (องค2การมหาชน) ได(เริ่มต(นข้ึน โดยในเบ้ืองต(นจะเป8นการนําเสนอ
แนวคิดการจัดการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2แก9ชุมชน เกิดเป8นต(นแบบของแนวทางการดําเนินงานด(านการ
พัฒนาท9องเท่ียว เพ่ือหารูปแบบของการจัดการการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2 การสร(างเครือข9ายการ
ท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2พร(อมกับประเมินผลลัพธ2หรือประโยชน2ท่ีผู(มีส9วนร9วมในทุกภาคส9วนจะได(รับท้ังท่ี
สามารถจับต(องได( เช9น รายได( และท่ีจับต(องไม9ได( เช9น ความสามัคคีความหวงแหนในท(องถ่ิน ตลอดจน
ศึกษาผลดีผลเสียในการพัฒนาการท9องเท่ียวอย9างสร(างสรรค2ต9อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ท่ีผ9าน
มาชุมชนในประเทศไทยได(มีการนําแนวทางการท9องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการท9องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมา
เป8นแนวทางเพ่ือการจัดการท9องเท่ียวของชุมชนและใช(การท9องเท่ียวเป8นเครื่องมือในการอนุรักษ2
สิ่งแวดล(อมในแหล9ง ท9องเท่ียวสิ่งเหล9านี้ล(วนเป8นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาไปสู9การท9องเท่ียวเชิง
สร(างสรรค  ดังนั้นการจัดการการท9องเท่ียวอย9างเหมาะสมจะเอ้ือประโยชน2ต9อการ อนุรักษ2อย9างชัดเจน
และเป8นกระบวนการสําคัญในการก9อเกิดจิตสํานึกร9วมกันในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน ท้ัง
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จากการร9วมคิด ร9วมทําสร(างกระบวนการกลุ9ม เม่ือมีการจัดการอย9างเป8นระบบและประสบความ สําเร็จ
แล(วยังสามารถขยายผลไปในพ้ืนท่ีข(างเคียงและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได(  แหล9งท9องเท่ียวและชุมชนจะเป8นแหล9ง
เรียนรู(ของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู(ระหว9างเครือข9าย จนกลายเป8นพลังในการสร(างฐานความรู(สําหรับ
การพัฒนาอย9างสร(างสรรค2และยั่งยืน ดังนั้นอาจจะกล9าวได(ว9า "การท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2มีรากฐาน
จากชุมชนสร(างสรรค2 และต(องใช(ทุนทางสังคมต9าง ๆ เพ่ือสร(างการท9องเท่ียวเชิงสร(างสรรค2"  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ9านมา ทําให(ทราบแนวคิดของแนวทางของการพัฒนา
ศักยภาพการท9องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีจะทําให(เกิดการพัฒนาท้ังด(านเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนภายใต(
การอนุรักษ2 ทรัพยากรทางธรรมชาติตลอดจน ศิลปะ และวัฒนธรรม ท่ีเป8นวิถีของชุมชน ภายใต(การใช(
ประโยชน2จากภูมิป&ญญาท(องถ่ิน ท่ีเป8นต(นทุนสําคัญของการการจัดการการท9องเท่ียวโดยชุมชน และ
เพ่ือให(ภูมิป&ญญานั้นคงอยู9 และถูกนํามาใช(ประโยชน2อย9างคุ(มค9า จึงจําเป8นจะต(องมีการจัดการท่ีดี ซ่ึงใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู(วิจัยจึงได(นําแนวคิดของการจัดการความรู(มาประยุกต2ใช(กับการจัดการภูมิป&ญญาท(องถ่ิน
ดังกล9าว ท่ีจะได(มีการกล9าวถีงในหัวข(อต9อไป  

 
2.5 แนวคิดการจัดการความรู� (knowledge management) 
 แนวคิดการจัดการความรู( (knowledge management) ได(เริ่มต(นและเป8นท่ีนิยมอย9างสูง
ในช9วงปqค.ศ. 1995 -1996 หลังจากท่ี Kujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ตีพิมพ2หนังสือท่ีชื่อว9า 
“The Knowledge Creating company” ออกมาเผยแพร9 ซ่ึงท้ังสองท9านได(เสนอแนวคิดท่ีเน(นเรื่อง
การสร ( างและกระจายความรู ( ในองค 2การระหว9 างความรู ( ท่ี มีอยู9 9 ใน ตัวคน/ความรู ( โ ดยนัย  
(tacit knowledge) กับความรู(ท่ีอยู9ในรูปแบบสื่อ/เอกสาร/ความรู(ชัดแจ(ง (explicit knowledge)  
โดยใช(โมเดล SECEI –knowledge conversion ในการอธิบาย ทําให(หนังสือดังกล9าวมีอิทธิพลอย9างสูง 
ต9อวงการธุรกิจ ต้ังแต9ปq 1997 เป8นต(นมา ผู(นําทางธุรกิจมากมายต9างตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการความรู( อีกท้ังมีการตีพิมพ2หนังสือท่ีเก่ียวกับแนวคิดนี้ออกเป8นจํานวนมากและได(รับความนิยม 
ต9อมาได(แก9“Intellectual capital” ของ Tom Stewart , “The New Organization Wealth” ของ Karl 
Erik Sveiby และ “The Ken Awakening” ของ Debra Amiotion (อ(างอิงใน ปณิตา พ(นภัย,2544 ; 21)  
 
 2.5.1 ความหมายของการจัดการความรู� 
 การจัดการความรู( หรือเคเอ็ม (KM = knowledge management) คือ การรวบรวม
องค2ความรู(ท่ีมีอยู9ในองค2กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู9ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให(เป8นระบบ เพ่ือให(
ทุกคนในองค2กรสามารถเข(าถึงความรู(  และพัฒนาตนเองให(เป8นผู(รู(  รวมท้ังปฏิบัติงานได(อย9างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส9งผลให(องค2กรมีความสามารถในเชิงแข9งขันสูงสุด 
  โดยท่ีความรู(มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู(ท่ีฝ&งอยู9ในคน (tacit knowledge) เป8นความรู(
ท่ีได(จากประสบการณ2 พรสวรรค2หรือสัญชาติญาณของแต9ละบุคคลในการทําความเข(าใจในสิ่งต9าง ๆ เป8น
ความรู(ท่ีไม9สามารถถ9ายทอดออกมาเป8นคําพูดหรือลายลักษณ2อักษรได(โดยง9าย เช9น ทักษะในการทํางาน 
งานฝqมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห2 บางครั้ง จึงเรียกว9าเป8นความรู(แบบนามธรรม 2) ความรู(ท่ีชัดแจ(ง 
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(explicit knowledge) เป8นความรู(ท่ีสามารถรวบรวม ถ9ายทอดได( โดยผ9านวิธีต9าง ๆ เช9น การบันทึกเป8น
ลายลักษณ2อักษร ทฤษฎี คู9มือต9าง ๆ และบางครั้งเรียกว9าเป8นความรู(แบบรูปธรรม 
  สําหรับความหมายของการจัดการความรู(มีผู(เสนอความคิดเห็นท่ีน9าสนใจไว(มากมาย 
ดังนี้Trapp (1999, อ(างอิงในพรธิดาวิเชียรป&ญญา,2547 ; 29) กล9าวว9า การจัดการความรู(เป8นกระบวน
การท่ีประกอบด(วยงานต9างๆ จํานวนมากซ่ึงมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณการเพ่ือก9อให(เกิดคุณ
ประโยชน2ท่ีคาดหวังไว(การจัดการความรจู( ึงเป8นแนวคิดองค2รวมท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเป8นความรู(
ในองค2การ นอกจากนั้น Kucza (2001, อ(างอิงในพรธดา� วิเชียรป&ญญา ,2547 ; 29) กล9าวว9า การจัดการ
ความรู(เป8นกิจกรรมท่ีเก่ียวข(องกับการจัดกระบวนการของการสร(างความรู(การจัดเก็บและการแบ9งป&น 
ความรู (กล9าวโดยท่ัวไปจะรวมถึงการระบุถึงสภาพป&จจุบัน การกําหนดความต(องการและการแก(ไข
ปรับปรุงกระบวนการท่ีจะส9งผลกระทบต9อการจัดการความรู(ให(ดีข้ึนเพ่ือบรรลุถึงความต(องการ 
  และ Scott.l.Tannembaum (2001,อ(างอิงในปณิตาพ(นภัย ,2544; 22) เสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู(ว9าเก่ียวข(องกับสิ่งเหล9านี้ 

1) การรวบรวม การจัดระเบียบ การจัดเก็บและการเข(าถึงข(อมูลเพ่ือสร(างเป8นความ
รู(และเม่ือมีการใช(ประโยชน2อย9างเหมาะสม สารสนเทศและเทคโนโลยเกี  ี่ยวกับคอมพิวเตอร2จะสามารถ
สนับสนุนให(การจัดการความรู(มีอํานาจได( 

2) การแบ9งบันความรู( เพราะถ(าปราศจากการแบ9งบันความรู(ความพยายามในการ
จัดการความรู(ก็จะล(มเหลวในการแบ9งป&นความรู(ท่ีต(องอาศัยวัฒนธรรมองค2การเป8นสําคัญเพราะมีอิทธิ
พลอย9างสูงต9อความสําเร็จ 

3)  การอาศัยบุคคลท่ีมีความรู(หรือความเฉลียวฉลาด 
4) การเพ่ิมประสิทธิผลขององค2การเพราะการบริหารความรู(เป8นสิ่งท่ีสนับสนุนให(

องค2การต9างๆ อยู9รอดและประสบความสําเร็จได( 
  สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห9งชาติ (2548; 4) ได(ให(ความหมายของการ
จัดการความรู( คือ การรวบรวมองค2ความรู(ท่ีมีอยู9ในองค2การซ่ึงกระจัดกระจายอยู9ในตัวบุคคลหรือเอกสาร 
มาพัฒนาให(เป8นระบบเพ่ือให(ทุกคนในองค2การสามารถเข(าถึงความรู(และพัฒนาตนเองให(เป8นผู(รู (รวมท้ัง
ปฏิบัติงานได(อย9างมีประสิทธิภาพอันส9งผลใหองค22กรมีความสามารถในเชิงแข9งขันสูงสุด 
  อีกท้ัง ศ.นพ.วิจารณ2 พานิช (2548,17) ให(ความหมายการจัดการความรู(ว9าเป8นกระ
บวนการร9วมกันของผู(ปฏิบัติงานในองค2การหรอหน9วยงานยอยขององค2กรเพ่ือสร(างและใช(ความรู(ในการ
ทํางานให(เกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกว9าเดิมโดยมีเป�าหมายพัฒนางานและคน และปณิตา พ(นภัย (2544 ; 24) 
ให(ความหมายของการจัดการความรู(ว9าหมายถึงกระบวนการอย9างเป8นระบบเก่ียวกับการประมวลผล 
สารสนเทศความคิด การกระทําตลอดจนประสบการณ2ของบุคคลเพ่ือสร(างความรู(หรือนวัตกรรม และ
จัดเก็บในลักษณะของแหล9งข(อมูล ท่ีสามารถเข(าถึงได(โดยอาศัยช9องทางต9างๆท่ีองค2การจัดเตรียมไว(เพ่ือ
นําความรู(ท่ีมีอยู9ไปประยุกต2ในการปฏิบัติงานซ่ึงก9อให(เกิดการแบ9งป&นและถ9ายโอนความรู(และในท่ีสุด
ความรู (ท่ีมีอยู 9ก็จะแพร9กระจายและไหลเวียนท่ัวท้ังองค2การอย9างสมดุลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตและองค2การ 
  การจัดการความรู( เป8นเรื่องท่ีได(รับความสนใจอย9างมากในแง9มุมของการสร(างประโยชน2
ให(กับองค2กรและสังคม การจัดการความรู(รวมถึงการบ9งชี้ความรู(ท่ีมีสะสมในองค2กร และการนําความรู(ท่ี
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สะสมดังกล9าวมาทําประโยชน2ให(กับองค2กร (Von Krogh, 1998) มีการศึกษาวิจัยพบว9า องค2กรส9วนใหญ9
เชื่อว9า ความรู(ต9างๆ ท่ีองค2กรต(องการนั้น มีอยู9ในองค2กรอยู9แล(ว เพียงแต9ขาดการค(นหา และนํามาใช(
ประโยชน2เท9านั้น (Cranfield University, 1998) นอกจากนั้นยังพบว9า การจัดการความรู(เป8นป&จจัยหนึ่ง
ของการเพ่ิมนวัตกรรม (Innovation) และความรับผิดชอบ (responsiveness) (Hackbarth, 1998) 
  ตามการศึกษาของ Davenport and Prasak (1998) กล9าวว9า โครงงานทางด(านการ
จัดการความรู(นั้น ส9วนมากแล(วจะมีวัตถุประสงค2ภายใน 1 ใน 3 ของวัตถุประสงค2ดังต9อไปนี้  

1) ทําให(ความรู(เป8นสิ่งท่ีเห็นได(ชัดเจนมากข้ึน และจับต(องได( (visible) 
2) สร(างวัฒนธรรมแห9งการเรียนรู( โดยกระตุ(นให(เกิดการแบ9งป&นความรู(ในองค2กร และ

สรรหาความรู(ใหม9ๆ เพ่ิมเติม (knowledge intensive culture)  
3) จัดโครงสร(างของความรู( (build a knowledge infrastructure) 
 

ดังนั้นพอสรุปแล(วว9า การจัดการความรู (เป8นกระบวนการท่ีจะช9วยให(มี การสร(าง 
รวบรวม การจัดระบบเผยแพร9ถ9ายโอน  และเปลี่ยนความรู(ท่ีเป8นประโยชน2ให(สามารถนําไปประยุกต2ใช(
ในสถานการณ2ต9างๆ ได(ทันเวลา  

 
 2.5.2 เปVาหมายและประโยชน4ของการจัดการความรู� 
  1) เปVาหมายหลักของการจัดการความรู ( คือ การใช(ประโยชน2จากความรู(มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค2กรเพอเพ่ื  ิ่มความได(เปรียบในการแข9งขันขององค2
กร ดังนั้นการจัดการความรู(จึงมีความสําคัญอย9างมากไม9ว9าจะเป8นองค2การเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม  
โดย ศ.นพ.วิจารณ2พานิช (2548 ; 5) ได(กล9าวถึงเป�าหมายของการจัดการความรู(มีประเด็นสําคัญ 3 
ประการคือ 

1.1) เพ่ือพัฒนางาน ให(มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน 
1.2) เพ่ือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู(ปฏิบัติงานในองค2การ 
1.3) เพ่ือการพัฒนา “ฐานความรู(” ขององค2การเป8นการเพ่ิมพูนทุนความรู(หรือทุนป&ญญา 

ขององค2การจะช9วยใหองค2การมีศักยภาพในการฟ&นฝQาความยากลําบากหรือความไม9แน9นอนในอนาคตได(
ดียิ่งข้ึน  
 2) ประโยชน4ของการจัดการความรู� (Bacha,2000 อ(างอิงใน พรธิดา วิเชียรป&ญญา 
,2547 ;41)  
  2.1) ป�องกันความรู(สูญหาย คือ การจัดการความรู(ทําให(องค2การสามารถรักษาความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญและความรู (ท่ีอาจสูญหายไปพร(อมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เช9น การ
เกษียณอายุการลาออกจากงาน เป8นต(น 
  2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ คือ โดยประเภทคุณภาพและความสะดวกใน
การเข(าถึงความรู (เป8นป&จจัยสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจเนื่องจากผู ( ท่ีมีหน(าท่ี
ตัดสินใจต(องสามารถตัดสินใจได(อย9างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
  2.3) ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ9น คือ การทําให(ผู(ปฏิบัติงานมีความ 
เข(าใจในงานและวัตถุประสงค2ของงานโดยไม9ต(องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากมักจะทําให(ผู (
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ปฏิบัติงานสามารถทํางานในหน(าท่ีต9างๆ ได(อย9างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการ
ทํางาน 
  2.4) ความได(เปรียบในการแข9งขัน คือ การจัดการความรู(ช9วยให(องค2การ เข(าใจลูกค(า 
แนวโน(มของการตลาด และการแข9งขันทําให(สามารถลดชองว9างและเพ่ิมโอกาสในการแข9งขันได( 
  2.5) การพัฒนาทรัพย2สิน คือ เป8นการพัฒนาความสามารถขององค2การในการใช(ประโย
ชน2จากทรัพย2สินทางป&ญญาท่ีมีอยู9ได(แก9 สิทธิบัตรเครื่องหมายการค(าและลิขสิทธิ์ 
  2.6) การยกระดับผลิตภัณฑ2 คือ การนําการจัดการความรู(มาใช(เป8นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลผลิต และบริการ ซ่ึงจะเป8นการเพ่ิมคุณค9าให(แก9ผลิตภัณฑ2นั้นอีกด(วย 
  2.7) การบริหารลูกค(า คือ การศึกษาความสนใจและความต(องการของลูกค(าจะเป8นกา
รสร(างความพึงพอใจและเพ่ิมยอดขายและสร(างรายได(ให(แก9องค2การ 
  2.8) การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล คือ การเพ่ิมความสามารถในการแข9งขันผ9านการ
เรียนรู(ร9วมกัน การจัดการด(านเอกสาร การจัดการกับความท่ีไม9เป8นทางการเป8นการเพ่ิมความสามารถให(
แก9องค2การในการจ(างและฝtกฝนบุคลากร  องค2ประกอบสําคัญของการจัดการความรู( 
 
 2.5.3 องค4ประกอบสําคัญของการจัดการความรู� (Knowledge Process)  

1) คน (People) เป8นองค2ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป8นแหล9งความรู( และเป8นผู(นํา
ความรู(ไปใช(ให(เกิดประโยชน2  

2) เทคโนโลยี (Tool and Technology) เป8นเครื่องมือเพ่ือให(คนสามารถค(นหา 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรู(ไปใช(อย9างง9าย และรวดเร็วข้ึน  

3) กระบวนการความรู( (Knowledge Process ) เป8นการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรู(
จากแหล9งความรู(ไปให(ผู(ใช( เพ่ือทําให(เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 

องค2ประกอบท้ัง 3 ส9วนนี้ จะต(องเชื่อมโยงและบูรณาการอย9างสมดุล การจัดการความรู(
ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว9าด(วยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 กําหนดให(ส9วนราชการมีหน(าท่ีพัฒนาความรู(ในส9วนราชการ เพ่ือให(มีลักษณะเป8นองค2กรแห9ง
การเรียนรู(อย9างสมํ่าเสมอ โดยต(องรับรู(ข(อมูลข9าวสารและสามารถประมวลผลความรู(ในด(านต9าง ๆ เพ่ือ
นํามาประยุกต2ใช(ในการปฏิบัติราขการได(อย9างถูกต(อง รวดเร็วและเหมะสมต9อสถานการณ2 รวมท้ังต(อง
ส9งเสริมและพัฒนาความรู( ความสามารถ สร(างวิสัยทัศน2 และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข(าราชการในสังกัด
ให(เป8นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู(ร9วมกัน  

 
2.5.4 กระบวนการจัดการความรู� 

  นักวิชาการทางด(านการจัดการความรู(แบ9งข้ันตอนกระบวนการจัดการความรู(แตกต9าง
กัน ซ่ึงการจัดการความรู (มีการจําแนกท่ีแตกต9างกันตามแบบของผู (คิดและจัดทํา ซ่ึงสามารถสรุป
กระบวนการจัดการความรู( ได(ดังนี้ 
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ตาราง 2.1 สรุปรูปแบบกระบวนการจัดการความรู( 
รูปแบบกระบวนการจัดการความรู� 

แบบของ 
Holzner and 

Marx และ 
Peutland  

แบบของ 
Demarest 

แบบของ 
Turban 

แบบของ  
Probst 

แบบของ 
Marquardt 

แบบของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. การสร(าง
ความรู( 
(knowledge 
creation) 

1.การสร(างความ
รู( 
(knowledge 
construction) 

1. การสร(าง 
(create)  
 

1. การกําหนด
ความรู(ท่ีต(องการ 
(knowledge 
identification) 

1. การแสวงหา
ความรู( 
(knowledge 
acquisition)  

1. การบ9งช้ีความรู( 
(knowledge 
Identification) 

2.การจัดเก็บองค2
ความรู( 
(knowledge 
storage / 
retrieval) 

2. การเก็บ
รวบรวมความรู( 
(knowledge 
embodiment) 

2. การจัดและ
เก็บ 
(capture and 
store)  
 

2. การจัดหา
ความรู(ท่ีต(องการ 
(knowledge 
acquisition)  
 

2. การสร(าง
ความรู( 
(knowledge 
creation)  
 

2. การสร(างและ
แสวงหาความรู( 
(knowledge 
creation and 
acquisition) 

3. การถ9ายทอด
ความรู( 
(knowledge 
transfer) 

3. การกระจาย
ความรู(ไปใช( 
(knowledge 
dissemination) 

3. การเลือกหรือ
กรอง (refine)  

3. การสร(าง
พัฒนาความรู(
ใหม9 
(knowledge 
development)  

3. การเก็บและ
สืบค(นความรู( 
(knowledge 
storage and  
retrieval)  

3. การจัดความรู(ให(
เป8นระบบ 
(knowledge 
organization) 

4. การนําความรู(
ไปใช(งาน 
(knowledge 
application) 

4. การนําความรู(
ไปใช ((use) 
 

4. การกระจาย 
(distribute)  

4. การถ9ายทอด
ความรู( 
(knowledge 
storing)  
 

4. การถ9ายโอน
ความรู(และการ 
ใช(ประโยชน2 
(knowledge  
transfer and 
utilization)  

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู( 
(knowledge  
codification  
and refinement) 

  5. การใช( (use)  
 

5. การนําความรู(
มาใช( 
(knowledge 
utilization) 

 5. การเข(าถึงความรู( 
( knowledge 
access) 

  6. การติดตาม/
ตรวจสอบ 
(monitor) 

  6. การแบ9งป&น
แลกเปลีย่นความรู( 
(knowledge 
sharing) 

     7. การเรียนรู( 
(learning) 
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  ในการศึกษาครั้งนี้ ได(พิจารณาเลือกกระบวนการจัดการความรู(ในแบบของนักวิชาการ  
Holzner and Marx (1979) และ Peutland (1995) ท่ีมีความครอบคลุมในเรื่องการจัดการความรู( 
โดย มี 4 ข้ันตอนหลัก คือ 
  1) การสร(างความรู( (Knowledge Creation) 
  2) การจัดเก็บองค2ความรู( (Knowledge storage / retrieval) 
  3) การถ9ายทอดความรู( (Knowledge transfer) 
  4) การนําความรู(ไปใช(งาน (Knowledge application) 
 
  โดยกระบวนการจัดการความรู( ดังกล9าวนี้ สามารถเกิดข้ึนได(ภายใต(ขบวนการรับรู(ของ
แต9ละบุคคล และการสั่งสมจากประสบการณ2 ในการนําขบวนการจัดการความรู(ไปใช(งานอย9างสมํ่าเสมอ 
และขบวนการดังกล9าว สามารถถ9ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติในระดับของกลุ9มงาน องค2กร และขยายต9อไป
ยังสังคมได( โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสร�างความรู� (Knowledge Creation Process) 
   Nonaka (1994) กล9าวถึงการสร(างความรู(ใหม9เกิดข้ึนได(ท้ังภายในแต9ละบุคคล 
(Individual) หรือเกิดข้ึนภายในสังคมหรือกลุ9มคน (Group) ท่ีมีความร9วมมือกันในการสร(างความรู( 
แบ9งป&นความรู( ขยายความ และถ9ายทอดความรู(ภายในกลุ9ม และระหว9างกลุ9ม 
   Pentland (1995) ได(แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก Nonaka ว9า การสร(าง
ความรู( เก่ียวข(องกับการพัฒนาความรู(ใหม9หรือทดแทนความรู(ท่ีมีอยู9ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ระหว9าง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge  
   Brown และ Duguid (1998) ได(กล9าวว9า ความรู(จะเกิดข้ึนเม่ือ การทํางาน
ด(วยกันในกลุ9มซ่ึงมีความสัมพันธ2กันอย9างเหนียวแน9น โดยการสร(างความร9วมมือและการมีปฏิสัมพันธ2
ระหว9างบุคคลต9างๆ 
   Holsapple และ Joshi (2001) ได(กล9าวถึง การสร(างความรู( (Knowledge 
Creation หรือ Knowledge Generation) หรือการแสวงหาความรู( (Knowledge Acquisition) ว9าเป8น
กิจกรรมขององค2กรท่ีมีจุดมุ9งหมายเพ่ือแสวงหาหรือสร(างความรู(ใหม9ข้ึน 
    Nonaka และTakeuchi เขียนหนังสือชื่อ “The Knowledge Company” 
พิมพ2โดยสํานักพิมพ2 Oxford University Press ซ่ึงต9อมาได(สร(างกระแสการจัดการความรู(ในองค2กร  
โดยนําเสนอโมเดลการสร(างองค2ความรู( ด(วยการขยายผลจากชนิดของความรู(คือ ความรู(ท่ีอยู9ในสมองคน
หรือความรู(เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู(ท่ีสามารถหาได(จากสื่อภายนอกหรือความรู(แบบ
ชัดแจ(ง (Explicit Knowledge) โมเดลดังกล9าวมีชื่อว9า “SECI-Knowledge Conversion Process” 
   ฉะนั้น กระบวนการสร(างความรู( เป8นกระบวนการต9อเนื่องของการแลกเปลี่ยน
ความรู(ระหว9าง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge ในระดับบุคคลและการแลกเปลี่ยนนี้ ได(
ขยายจากระดับบุคคลเป8นระดับภายในกลุ9ม ขยายต9อถึงระหว9างกลุ9ม เป8นระดับองค2กรและสังคมต9อไป 
โดยผ9านรูปแบบการสร(างความรู( 4 รูปแบบ ดังต9อไปนี้ 
   1.1) การสร	างปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (Socialization) เป8นการถ9ายโอนความรู(
โดยตรงระหว9างกลุ9มคนหรือบุคคล กลุ9มคนจะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ2จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง 
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โดยการพูดคุยเป8นหลัก ซ่ึงเป8นการสร(างความรู(แบบเฉพาะตน (Tacit knowledge  tacit knowledge) 
ซ่ึงการสร(างความรู(ดังกล9าวนี้ สามารถสร(างได(โดย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู(กัน (Forum) หรือการ
จัดต้ังชุมชนปฏิบัติ (Community of practice) การแนะนําหรือการเทียบเคียง (Bench marketing)  
   1.2) การปรับเปลี่ยนสู	ภายนอก (Externalization) คือ การบรรยายหรือการ
ถ9ายโอนความรู(แบบเฉพาะตน (Tacit knowledge) ออกมาสู9ภายนอก เป8นความรู(ท่ีชัดแจ(ง (Explicit 
knowledge) ซ่ึงทําให(ความรู(ท่ีชัดแจ(งนี้ สามารถถูกจัดเก็บ และกระจายการใช(ความรู(ได(อย9างกว(างขวาง 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการสร(างค9านิยม และส9งเสริมให(ผู(รู(ท่ีมีความสามารถถ9ายทอด
ความรู(ท่ีมีอย9างเป8นระบบ และจริงจัง 
   1.3) การบูรณาการ (Combination) ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู(สิ่งใหม9ๆ ถือเป8นเรื่องท่ีจําเป8น การสร(างความรู(แบบชัดแจ(ง ให(เป8นความรู(แบบชัดแจ(ง (Explicit 
knowledge →→→→ explicit Knowledge) โดยการบูรนาการองค2ความรู(หรือสังเคราะห2ความรู(ท่ีมีอยู9 
เพ่ือให(เกิดองค2ความรู(ใหม9 เช9น เป8นการนําความรู(ของวิชาคอมพิวเตอร2 มาผสมผสานกับความรู(ด(าน
องค2กร และจัดการ เกิดเป8นองค2ความรู(ในวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   1.4) การปรับเปลี่ยนสู4ภายใน (Internalization) คือ การสร(างความรู(แบบ
เฉพาะตน จากความรู(แบบชัดแจ(ง (Explicit knowledge  →→→→ Tacit knowledge) โดยเรียนรู(จากการ
ปฏิบัติ ศึกษาจากความรู(ท่ีได(เขียนไว(ในคู9มือ เอกสาร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให(สูงข้ึน เช9น การซ้ือตําราการ
ทําอาหารแล(วนํามาฝtกฝนจนเกิดความรู(ความชํานาญ 
 
ตาราง 2.2 รูปแบบการสร(างความรู( 

                                     สร�างความรู�ให�เปZนแบบ (To) 
 
 

ความรู�แบบ 
เฉพาะตน 

 

ความรู�แบบเฉพาะตน ความรู�แบบชัดแจ�ง 

ปฏิสัมพันธ4ทางสังคม 
(SOCIALIZATION) 
การโอนความรู(แบบเฉพาะตน 
โดยการแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือ
การมีประสบการณ2จากการ
ฝtกอบรมหรือประสบการณ2ตรง 

การปรับเปล่ียนสู�ภายนอก 
(EXTERNALIZATION) 
พูดหรือบรรยายเก่ียวกับ
ความรู(เฉพาะตนโดยการใช(
อุปมาอุปมัยการเปรียบเทียบ
หรือใช(ตัวแบบ 

 
 

ความรู�แบบ 
ชัดแจ�ง 

 

การปรับเปล่ียนสู�ภายใน 
(INTERNALIZATION) 
เปลี่ยนความรู(แบบชัดแจ(งเป8น 
ความรู(แบบเฉพาะตน โดยการ 
ปฏิบัติหรือดูจากคู9มือ เอกสาร
หรือหนังสือ 

การผสมผสาน 
(COMBINATION) 
ผสมผสานความรู(แบบชัดแจ(ง 
โดยการแลกเปลี่ยน และ
สังเคราะห2เพ่ือให(เกิดความรู(
ชัดแจ(งสาขาใหม9 

ท่ีมา : Nonaka & Takeuchi, 1995a: 62. 

 สร้างความรู้ 

จาก (From) 
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 ในการสร(างความรู(ใหม9นั้น สร(างมาแล(วมิได(เกิดจากรูปแบบอย9างใดอย9างหนึ่งดังกล9าวเท9านั้น 
แต9เกิดจากความสัมพันธ2หรือการพ่ึงพาอาศัยกันของแต9ละรูปแบบดังกล9าว ซ่ึงรูปแบบหนึ่งอาจส9งผลถึง
อีกรูปแบบหนึ่ง  

2) การจัดเก็บองค4ความรู� (Knowledge Storage / Retrieval) 
   มีการศึกษาท่ีแสดงให(เห็นว9า ในขณะท่ีมีการสร(างความรู(นั้น ความรู(ก็มีโอกาส
ถูกลืมได(เช9นกัน (Argote et al, 1990; Darr et al, 1995) ฉะนั้น การจัดเก็บความรู(จึงเป8นส9วนสําคัญ
ส9วนหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู( การจัดเก็บความรู(ความ สามารถทําได(หลายๆ รูปแบบ เช9น  
การจดบันทึก การจัดเก็บสารสนเทศใน electronic database การจัดเก็บความรู(อย9างเป8นระบบใน 
expert system (Tan et al, 1999) การเก็บรวบรวมข(อมูลต9างๆ ไว(ในระบบฐานข(อมูล เพ่ือให(ผู(สนใจ
สืบค(นได(ผ9านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช9น Internet, Intranet เป8นต(น สําหรับเครื่องมือท่ีช9วยในการ
ถ9ายทอดความรู(ประเภทนี้ท่ีสําคัญได(แก9 Audio, Video, Conferencing tools การสัมมนาวิชาการ  
การเผยแพร9ผ9านสิ่งตีพิมพ2 เป8นต(น 

3) การถ�ายทอดความรู� (Knowledge Transfer) 
   ความสําคัญของการจัดการความรู( คือ กระบวนการของการถ9ายทอดความรู( 
ซ่ึงการถ9ายทอดความรู( เกิดข้ึนได(ในหลายระดับ เช9น การถ9ายทอดความรู(ระหว9างบุคคล (between 
individuals) การถ9ายทอดความรู(ระดับบุคคลไปสู9ระดับกลุ9ม (individual to group) การถ9ายทอด
ความรู(ระหว9างกลุ9ม (between groups) และการถ9ายทอดความรู(จากกลุ9มคนไปสู9องค2กร (group to 
organization) 
   กระบวนการติดต9อสื่อสาร (Communication process) และการไหลเวียน
ของสารสนเทศ (Information Flows) เป8นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการถ9ายทอดความรู( 
(Knowledge transfer), Gupta and Govindarajan (2000) ได(สร(างกรอบแนวคิดของการถ9ายทอด
ความรู( โดยมีส9วนประกอบท่ีสําคัญ 5 ส9วนดังนี้ คือ 

1) ยอมรับในคุณค9าของความรู( (perceived value) 
2) กระตุ(นให(เห็นความสําคัญของการแบ9งป&นความรู( (motivational 

disposition of the source)  
3) จัดหาช9องทางของการถ9ายทอดความรู( (transmission channel) 
4) กระตุ(นให(เกิดความต(องการในการรับความรู( (motivation disposition of 

the receiving unit) 
5) คํานึงถึงความสามารถในการรับความรู(ของผู(เรยีนรู( และความสามารถในการนํา

ความรู(ท่ีได(เรียนรู(ไปใช(งาน 
4) การนําความรู�ไปใช�งาน (Knowledge application) 

   การนําความรู(ไปใช(งาน คือ เป8นการนําเอาความรู(ความจํา และความเข(าใจใน
เรื่องราวใด ๆท่ีตัวเองมีอยู9 ไปแก(ป&ญหาท่ีแปลกใหม9 ป&ญหาใหม9นั้น เป8นป&ญหาท่ีไม9สามารถนําสูตร กฎ
แก(ป&ญหาได(โดยทันที จะต(องใช(ยุทธวิธีหลายอย9างในการแก(ป&ญหานั้น นับเป8นกิจกรรมท่ีมีความจําเป8น
อย9างยิ่ง เพราะเม่ือมีการจัดการความรู(แล(ว แต9ถ(าไม9มีการนําไปใช(ประโยชน2ก็จะไม9บังเกิดผลใด ๆ ทําให(
เกิดความศูนย2เปล9า http://www.novabizz.com/NovaAce/Cognitive.htm#ixzz2NwlddgMJ 
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 2.5.4 ป#จจัยท่ีเอ้ือให�การจัดการความรู�ประสบความสําเร็จ 
1) ผู(นําองค2กรให(การสนับสนุน และกําหนดทิศทางกลยุทธ2ให(สอดคล(องกับการดําเนิน

ธุรกิจขององค2กรเพ่ือช9วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังการชมเชยให(รางวัลเพ่ือโน(มน(าวให(
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู( 

2) องค2กรต(องมีวัฒนธรรมการแลกเปลยนและแบ9งป&นความรู(เพ่ือส9งผ9านความรู(ให(มี
ประสิทธิภาพ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให(เกิดการแลกเปลี่ยนความรู(ได(ง9ายและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

4) การฝtกอบรมและการเรียนรู(เพ่ือสร(างความเข(าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดการความรู( 

5) วัดผลอยู9เสมอจะช9วยใหองค2การสามารถพฒนาและปรับปรุงกลยุทธ2เพ่ือให(องค2กร
บรรลุเป�าหมายได(ดียิ่งข้ึน 

6) โครงสร(างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม การแลกเปลยนความรู(ของคนในองค2กรจะไม9ราบรื่น
ได(หากขาดโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีดีโครงสรางนี้ อาจหมายถึงสิ่งท่ีจับต(องได(เช9นสถานท่ีอุปกรณ2ต9างๆ 
สําหรับสิ่งท่ีจับต(องไม9ได( เช9น ระบบหรอกลไกท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู( เป8นต(น 

7) บุคลากรในองค2กร เป8นป&จจัยท่ีมีผลต9อความสําเร็จท่ีจะช9วยให(กระบวนการจัดการ
ความรู(เป8นไปได(ด(วยดีและต9อเนื่อง 
 สรุปว9าการจัดการความรู(นั้น เป8นแนวคิดท่ีจะช9วยให(ภูมิป&ญญาท(องถ่ินท่ีมีการสั่งสมตาม
ชุมชนต9างๆ ถูกนํามาสร(างเป8นความรู( ผ9านกระบวนการของรวบรวม และจัดเก็บ ตลอดจนมีการถ9ายทอด
ความรู(และนําความรู(ไปใช(ประโยชน2ในการพัฒนาชุมชนของตนอย9างเป8นระบบได( ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ 
คณะผู(วิจัย ได(มุ9งศึกษาไปท่ีการนําภูมิป&ญญาท(องถ่ินไปใช(เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท9องเท่ียวของ
ชุมชนซ่ึงมีรูปแบบของการรวมกลุ9มกันของชุมชนต9างๆท่ีดําเนินการจัดการท9องเท่ียวภายในจังหวัดพังงา 
และการร9วมกลุ9มกันนี้จะเป8นต(นทุนสําคัญของการขับเครือข9ายภายใต(แนวคิดเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2ท่ีจ
ได(กล9าวถึงในประเด็นถัดไป 
 
2.6 แนวคิดเครือข�ายคุณค�าสหกรณ4 
 จากบทความของ จุฑาทิพย2 ภัทราวาท ปq 2554 เรื่อง ว9าด(วยเรื่อง “เครือข9าย”กับการ
พัฒนาการสหกรณ2 ได(สรุปว9า คําว9า “เครือข9าย” หมายรวมถึง เครือข9ายทางสังคม (Social Network) 
เครือข9ายการเรียนรู( (Learning Network) เครือข9ายธุรกิจ(Business Network) และเครือข9ายท่ีเกิดข้ึน
ตามวัตถุประสงค2และเป�าหมายต9างๆ และในขบวนการสหกรณ2 “การเชื่อมโยงเครือข9าย” ได(ถูก
กําหนดให(เป8นยุทธศาสตร2สําคัญยุทธศาสตร2หนึ่ง ซ่ึงภายใต(แผนยุทธศาสตร2 ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2546-2549) 
โดยได(กําหนดวิสัยทัศน2การพัฒนาสหกรณ2สิ้นสุดปq 2549 ว9า “เป8นองค2กรช9วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ียึดม่ันในคุณค9าสหกรณ2 มีการร9วมมือกัน เชื่อมโยงเครือข9าย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพองค2กร 
และการเป8นธรรมาภิบาลเพ่ือสร(างความเข(มแข็งของสมาชิก ชุมชนสังคม และประเทศชาติอย9างยั่งยืน 
โดยมีเป�าหมายสําคัญท่ีจะให(เกิดการบูรณาการความสัมพันธ2การทํางานร9วมกันของสหกรณ2ท่ีจดทะเบียน 
สหกรณ2ภาคประชาชน และผู(ประกอบการท่ีมี “ปณิธานร9วม” คือ “การพ่ึงพาและร9วมมือกันบนหลัก
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และวิธีการสหกรณ2” นอกจากนั้นการบริหารจัดการสหกรณ2ในทิศทางของการยกระดับการขับเคลื่อน
สหกรณ2ตามอัตลักษณ2ของการเป8นองค2กรธุรกิจฐานสังคมเพ่ือการนําประโยชน2สู9สมาชิกบนหลักการพ่ึงพา
ตนเอง ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร2การพัฒนาระบบเครือข9ายภายใต(โซ9อุปทานนั้นจะก9อให(เกิดภาคี
พันธมิตร (Strategic Partner) ภายใต(โซ9อุปทาน และพัฒนาไปสู9โซ9คุณค9าในธุรกิจสหกรณ2 (Value 
Chain in Co-ops Business) ในท่ีสุด 
 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข9ายท่ีถูกออกแบบตามกรอบวิสัยทัศน2ของแผนพัฒนาการสหกรณ2 
ฉบับท่ี 1 นั้น มุ9งเน(นไปท่ีการเชื่อมโยงเครือข9ายระหว9างสหกรณ2ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ2ภาคประชาชน
โดยกระบวนการเชื่อมโยงเครือข9ายจะเป8นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส9วนร9วม ภายใต(
ทีมพ่ีเลี้ยงนั้น ถูกแบ9งออกเป8น 3 ข้ันตอนหลัก คือ การจัดเวทีเรียนรู(ระหว9างกัน การวิเคราะห2
สถานการณ2และการออกแบบความสัมพันธ2แบบเครือข9าย และการขับเคลื่อนการดําเนินการเครือข9าย
ตลอดจนการติดตามประเมินผล ซ่ึงผลการทํางานวิจัยดังกล9าวในช9วงเวลา 4 ปq ในพ้ืนท่ี 45 จังหวัดนั้น 
ก9อให(เกิดผลลัพธ2เป8นเครือข9ายรวมท้ังสิ้น 127 เครือข9าย ประกอบด(วยเครือข9ายเชิงพ้ืนท่ี เครือข9ายธุรกิจ 
เครือข9ายการเรียนรู( อีกท้ังยังได(ชุดความรู(ใหม9 “การเชื่อมโยงเครือข9ายคุณค9า” และข(อเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการพัฒนาการสหกรณ2ในช9วงเวลาแผนพัฒนาการสหกรณ2 ฉบับท่ี 2 
 ส9วนป&จจัยท่ีส9งผลต9อความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข9าย(คุณค9า) ท่ีสําคัญมี 5 ประการ  
ได(แก9 จิตสํานึก “การพ่ึงพาและร9วมมือกัน”ของผู(นํา (Co-ops. Spirit) ความเชื่อถือไว(วางใจของภาคี 
(Trust) การมีกลไกการติดต9อสื่อสารท่ีสามารถเข(าถึงภาคี การจัดการความรู(เพ่ือการปรับวิธีคิดให(ได(รู(เท9า
ทันสถานการณ2 (Knowledge Sharing) และการมีระบบการบริหารจัดการเครือข9าย (Network’s 
Management System) ภายใต(เป�าหมายร9วม (Target Goal) 
 กระบวนการท่ีจะก9อให(เกิดการเรียนรู(ใหม9 เกิดความสัมพันธ2ใหม9 ซ่ึงจะทําได(นั้น ต(องเกิดจาก
การประสานพลังจากภาคีหลายภาคส9วนท้ังภาคขบวนการสหกรณ2 ภาครัฐ ภาควิชาการ และชุมชน 
ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข9ายภายใต(โซ9อุปทานในธุรกิจสหกรณ2 จึงเป8นสิ่งจําเป8นและมีความสําคัญเพ่ือ
การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ2ในบริบทขององค2กรธุรกิจฐานสังคม ด(วยเหตุผลดังกล9าว 
แนวคิดของกลยุทธ2ความร9วมมือ (Co-operative Strategy) หรือท่ีรู(จักกันในนามของการเชื่อมโยง
เครือข9ายคุณค9า จึงได(ถูกกําหนดเป8นยุทธศาสตร2ควบคู9กับกรอบคิด “การบริหารจัดการโซ9อุปทานอย9าง
บูรณาการ (Integrated Supply Chain Management) เพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ2ภายใต( 
การบริหารจัดการตามวิสัยทัศน2ท่ีกําหนดไว( คือ “ระบบสหกรณ2ท่ีมีคุณค9า เพ่ือการนําพาสู9สังคมอยู9เย็น
เป8นสุข” และภายใต(เครือข9ายท9องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ท่ีมีต(นทุนของการเป8นเครือข9ายคุณค9า
สหกรณ2 จะสามารถพัฒนาศักยภาพการท9องเท่ียวของชุมชนของตนได(นั้นจําเป8นจะต(องเข(าใจการบริหาร
โซ9อุปทานการท9องเท่ียวท่ีจะได(กล9าวถึงต9อไป ควบคู9ไปกับการบริหารจัดการความร9วมมือของเครือข9าย
คุณค9าสหกรณ2 
  
2.7 แนวคิดโซ�อุปทานการท�องเที่ยว 
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท9องเท่ียวมีความหลากหลายแตกต9างกันไป ธุรกิจเหล9านี้ส9วนใหญ9จะใช(
ทรัพยากรมนุษย2ในการขับเคลื่อน เนื่องจากเป8นธุรกิจท่ีเก่ียวข(องกับการให(บริการ และธุรกิจแต9ละ
ประเภทสามารถเชื่อมโยงกันเป8นเครือข9ายในอุตสาหกรรมท9องเท่ียว จึงมีความจําเป8นอย9างยิ่งท่ีจะต(องมี



25 
 

 

ความรู(ความเข(าใจในธุรกิจแต9ละประเภท ซ่ึงธุรกิจในอุตสาหกรรมท9องเท่ียวสามารถแบ9งออกเป8น 6 
ประเภท ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550) 

1) ธุรกิจท่ีพักแรม 
2) ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
3) ธุรกิจนําเท่ียว 
4) ธุรกิจสินค(าท่ีระลึก 
5) ธุรกิจคมนาคม 
6) ธุรกิจประชุมนิทรรศการและการท9องเท่ียวเพ่ือเป8นรางวัล 
 

 จากธุรกิจดังกล9าวท้ัง 6 ประเภทในข(างต(นนั้น ต(องอาศัยทรัพยากรต9างๆท่ีเพียงพอและมี
คุณภาพมาใช(เป8นป&จจัยในการผลิต ท่ีจะทําให(การดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท9องเท่ียวประสบ
ความสําเร็จ ถ(าพิจารณาเป8นห9วงโซ9อุปทาน จะเห็นว9าอุตสาหกรรมการท9องเท่ียว จะเป8นการเชื่อมโยงกัน
ของธุรกิจท่ีส9งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือท่ีจะให(การบริการต9างๆ นั้นไปถึงมือผู(บริโภค หรือลูกค(า 
เพ่ือวัตถุประสงค2ท่ีจะให(ผู(บริโภคนั้นได(รับความพึงพอใจสูงสุดจากการได(รับการบริการ ต้ังแต9การ
เคลื่อนย(ายผู(โดยสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง การให(บริการด(านความบันเทิง บริการอาหารการกิน 
ร(านอาหาร บริการการเดินทาง ตลอดจนโรงแรม ท่ีพัก นอกจากนี้ในส9วนของการนําเท่ียว โดยมีบริษัทนํา
เท่ียว หรือตัวแทนจากบริษัท ซ่ึงก็คือไกด2นําเท่ียว พาเท่ียวไปยังสถานท่ีต9างๆ 
 นอกจากนี้การท่ีลูกค(าจะติดต9อกับธุรกิจบริการต9างๆ เช9น ติดต9อห(องพัก โรงแรม สถานบันเทิง 
ตลอดจนการขนส9ง หรือหาพาหนะเดินทาง ผู(บริโภคหรือลูกค(าสามารถติดต9อผ9านเอเย9นต2 ตัวแทน หรือ
บริการทัวร2 แม(กระท่ังสามารถหาข(อมูลผ9านทางเว็บไซต2ได( ซ่ึงข(อมูลข9าวสารทางการท9องเท่ียวเพ่ือการ
พัฒนาและส9งเสริมการท9องเท่ียวให(แก9ผู(ท่ีเก่ียวข(องกับการท9องเท่ียว ท้ังคนในท(องถ่ินซ่ึงเป8นผู(ให(บริการ
ทางการท9องเท่ียว และตัวนักท9องเท่ียวซ่ึงเป8นผู(ใช(บริการทางการท9องเท่ียว อาทิ ข(อมูลข9าวสารและสื่อท่ี
ใช(ในการเผยแพร9ให(แก9คนในท(องถ่ิน ข(อมูลข9าวสารและสื่อท่ีใช(ในการเผยแพร9ให(แก9นักท9องเท่ียว 
 
 ดังนั้นโดยสรุปโซ9อุปทานของการท9องเท่ียวจึงแบ9งได(ออกเป8นกลุ9มต9างๆดังนี้ 
  กลุ9มท่ี 1 เจ(าของป&จจัยการผลิต 
  กลุ9มท่ี 2 กลุ9มธุรกิจในอุตสาหกรรมการท9องเท่ียว 

จากแนวคิดในเรื่องเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2และโซ9อุปทานการท9องเท่ียว จึงนําไปสู9การ
สังเคราะห2ตัวแบบของเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2ในธุรกิจท9องเท่ียวได(ดังนี้ 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 2.1 ตัวแบบเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2ในธุรกิจท9องเท่ียว 

กลุ่มที� 1 
เจา้ของปัจจยัการผลิต 

กลุ่มที� 2  
กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม

การท่องเที�ยว 

กลุ่มที� 3  
กลุ่มผูบ้ริโภค 
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ตัวแบบข(างต(นจะทําให(เครือข9ายฯและชุมชนต9างๆ เข(าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ2ท่ีมีต9อกัน 
ท่ีจะต(องมีการบริหารจัดการท่ีทําให(กลุ9มต9างๆ มีความร9วมมือต9อกันภายใต(การมีผลประโยชน2ร9วมกันท่ีทุก
ฝQายสามารถเติบโต และพัฒนางานของตนได(อย9างยั่งยืน ซ่ึงเป8นเป�าหมายท่ีสําคัญของการจัดการการ
ท9องเท่ียวโดยชุมชนท่ีจะต(องพัฒนาศักยภาพในด(านต9างๆของชุมชนให(กลายเป8นแหล9งท9องเท่ียวท่ีสําคัญ
ภายใต(แนวคิดของการศักยภาพการท9องเท่ียวท่ีจะกล9าวถึงต9อไป 

 
2.8 แนวคิดด�านศักยภาพการท�องเที่ยว  

2.8.1 แนวคิดด�านศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียว  
  ศักยภาพของแหล9งท9องเท่ียว คือ ความพร(อมของแหล9งท9องเท่ียวท่ีเอ้ืออํานวยต9อการ
พัฒนา การปรับปรุง หรือการทําให(เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน9าสนใจของท(องถ่ินนั้นว9ามีเพียง
พอท่ีจะดึงดูดใจนักท9องเท่ียวให(ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล9งท9องเท่ียวนั้นหรือไม9 
   วิวัฒน2ชัย บุญยภักด์ิ (2529: 40-42) ได(เสนอหลักเกณฑ2การพิจารณา และการกําหนด
ศักยภาพ หรือความสาคัญของแหล9งท9องเท่ียวไว( ดังนี้  

1) คุณค9าของแหล9งท9องเท่ียว ได(แก9 ความสวยงาม ลักษณะเด9นในตัวเอง 
ความเก9าแก9ทางประวัติศาสตร2 ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน2ทางธรรมชาติ 
และวิถีชีวิต  

2) ความสะดวกในการเข(าถึง ได(แก9 สภาพของเส(นทางท9องเท่ียว ลักษณะการ
เดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล9งท9องเท่ียว  

3) สิ่งอํานวยความสะดวก ได(แก9 ท่ีพักแรม ร(านอาหาร เครื่องด่ืม สถานบริการ 
ต9างๆ ระบบไฟฟ�า ประปา โทรศัพท2 และการรักษาความปลอดภัย  

4) สภาพแวดล(อม ได(แก9 สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และ
สภาพอ่ืนๆ ของแหล9งท9องเท่ียว  

5) ข(อจํากัดในการรองรับนักท9องเท่ียว ได(แก9 ข(อจากัดด(านพ้ืนท่ี ข(อจากัด
ทางด(านบริการสาธารณูปโภค ป&ญหาความปลอดภัยของนักท9องเท่ียว  

6) ความมีชื่อเสียงในป&จจุบัน ได(แก9 ความเป8นท่ีรู(จักของแหล9งท9องเท่ียว และ
จํานวนนักท9องเท่ียวในแหล9งท9องเท่ียว  
  ในประเด็นข(างต(นสอดคล(องกับหลักเกณฑ2การพิจารณาศักยภาพของแหล9งท9องเท่ียว
ของ จารุจน2 กลิ่นดีปลี (อ(างใน วิภา ศรีระทุ: 2551) โดยต(องครอบคลุมองค2ประกอบการท9องเท่ียวท้ัง  
4 ด(าน ดังนี้  

1) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเท่ียวท่ีครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
พ้ืนท่ี คือ การดึงดูดนักท9องเท่ียวด(วยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป8น
เอกลักษณ2 ประวัติศาสตร2 โบราณวัตถุสถานท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีใน
ท(องถ่ิน รวมท้ังต(องมีป&จจัยอ่ืนท่ีดึงดูดให(นักท9องเท่ียวเข(ามาท9องเท่ียวในพ้ืนท่ี ได(แก9 ลักษณะภูมิทัศน2 
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ความสะดวกในการเข(าถึงแหล9งท9องเท่ียว เช9น สภาพของเส(นทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนย2กลาง
การท9องเท่ียวในพ้ืนท่ี เป8นต(น  

2) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเท่ียวท่ีครอบคลุมองค2ประกอบด(าน 
การจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท9องเท่ียวในพ้ืนท่ี และบริเวณใกล(เคียง การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวก ในการเข(าถึง เช9น ถนน ไฟฟ�า แหล9งน(า การจัดการควบคุมจานวนนักท9องเท่ียวในพ้ืนท่ีท9องเท่ียว 
ไม9ให(เกินขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการควบคุมกิจการท9องเท่ียวในพ้ืนท่ี  

3) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเท่ียวท่ีครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
กิจกรรม และกระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท9องเท่ียวเชิงนิเวศใน
พ้ืนท่ี โอกาสในการสร(างจิตสานึก และการให(การศึกษาด(านสิ่งแวดล(อม  

4) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเท่ียวท่ีครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
การมีส9วนร9วม คือ การพิจารณาว9า องค2กรท(องถ่ินมีส9วนร9วมในการควบคุมดูแลแหล9งท9องเท่ียวในรูปแบบ
ใดบ(าง และประชาชนในท(องถ่ินมีความพอใจ หรือสนใจท่ีจะให(แหล9งท9องเท่ียวในท(องถ่ินของตนได(รับ
การพัฒนาเป8นแหล9งท9องเท่ียวหรือไม9  
  ท้ังนี้ ในการพิจารณาศักยภาพของแหล9งท9องเท่ียวเพ่ือการพัฒนา เป8นสิ่งสาคัญอย9างหนึ่ง
ในการศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยู9 ก9อนท่ีจะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใดๆ เพ่ือให(การดําเนินงานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค2 เป�าหมายและได(รับผลประโยชน2ตอบแทนอย9างมีประสิทธิภาพ ธรรมศักด์ิ โรจนสุนทร  
(2542: 43-44) แบ9งองค2ประกอบท่ีนํามาเป8นเครื่องบ9งชี้ศักยภาพของแหล9งท9องเท่ียว ดังนี้  

1) ป&จจัยจูงใจหลักของการท9องเท่ียว พิจารณาจากสถานท่ีต้ังและลักษณะของ
แหล9งท9องเท่ียวนั้นต9อความต(องการของนักท9องเท่ียวหลายๆ ด(าน เช9น ความต(องการในด(านความสงบใน
การพักผ9อน ความสนุกสนาน การหาประสบการณ2 ซ่ึงป&จจัยจูงใจหลักแบ9งได( 3 ชนิด ได(แก9 ป&จจัยจูงใจด(าน
ธรรมชาติ ป&จจัยจูงในด(านประวัติศาสตร2และศาสนา และป&จจัยจูงใจทางด(านกิจกรรมท่ีมนุษย2สร(างข้ึน  

2) ป&จจัยประกอบ ได(แก9 คุณค9าดึงดูดใจจากสภาพแวดล(อม ภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และลักษณะภูมิทัศน2ท่ีเป8นเอกลักษณ2 ความปลอดภัยต9อชีวิตและทรัพย2สิน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ภัยธรรมชาติ และการเมือง  

3) ป&จจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ได(แก9 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ได(มาตรฐานด(านท่ีพักและอาหาร การสื่อความหมาย ข(อมูลข9าวสาร การให(ข9าวสารประชาสัมพันธ2 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต9าง ๆ เช9น ร(านจาหน9ายของท่ีระลึก เป8นต(น  

4) ป&จจัยด(านโครงสร(างพ้ืนฐานและการคมนาคม ต(องพิจารณาถึงโครงข9าย
การคมนาคมทางบก ทางน(า และทางอากาศ บริการสาธารณะ เช9น ไฟฟ�า น(า การระบายน(า การกาจัด
ขยะ ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
  ในขณะท่ี ศิริจรรยา ประพฤติกิจ. (2553) ได(จําแนกองค2ประกอบของศักยภาพการ
ท9องเท่ียวออกเป8น 7 ด(าน คือ ด(านลักษณะทางกายภาพ ด(านการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล(อม  
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ด(านเศรษฐกิจและสังคม ด(านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ เกษตร และด(านการบริหารจัดการในส9วนของ
การประเมินคุณภาพด(านการท9องเท่ียวตามกรอบและเกณฑ2มาตรฐานของสํานักงานพัฒนาการท9องเท่ียว 
(สํานักพัฒนาแหล9งท9องเท่ียว และสํานักพัฒนาบริการท9องเท่ียว, 2551) ได(กําหนดกรอบการประเมิน
มาตรฐานการท9องเท่ียวจําแนกเป8นเกณฑ2การประเมินสําหรับแหล9งท9องเท่ียว กับบริการการท9องเท่ียว 
โดยมีสาระสําคัญคือ  
   1) เกณฑ2การประเมินสําหรับแหล9งท9องเท่ียว กรณีท่ีเป8นแหล9งท9องเท่ียงตาม
ธรรมชาติ ประกอบด(วยองค2ประกอบ สําคัญ 3 ประการคือ  
    องค2ประกอบท่ี 1 คุณค9าของแหล9งธรรมชาติและความเสี่ยงต9อการถูก
ทําลาย คือ คุณค9าหรือความสําคัญของแหล9งธรรมชาติ เกิดข้ึนจากหลายองค2ประกอบ ท้ังในด(าน
ความสําคัญของแหล9งธรรมชาติท่ีมีต9อระบบนิเวศและความสําคัญต9อมนุษย2 ท้ังจากการเข(าไปใช(
ประโยชน2จากแหล9งธรรมชาติ คุณค9าทางด(านการเรียนรู( และคุณค9าทางด(านจิตใจ การประเมินคุณค9า
ของแหล9งธรรมชาติ ความเสี่ยงต9อการถูกทําลาย คือ ภาวะท่ีป&จจัยต9างๆ ท่ีอยู9รอบๆ สิ่งแวดล(อม
ธรรมชาติส9งผลให(เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล(อมธรรมชาติด(านใดด(านหนึ่ง ป&จจัยต9างๆ ซ่ึงส9งผล
กระทบต9อสิ่งแวดล(อมธรรมชาตินั้น อาจมาจากภัยธรรมชาติท่ีมนุษย2ไม9สามารถคาดการณ2ได(ล9วงหน(า
หรือคาดการณ2ล9วงหน(าได(แต9ไม9สามารถยับยั้งภัยธรรมชาตินั้นได( และอีกประการหนึ่งเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย2ซ่ึงอาจจะต้ังใจหรือความรู(เท9าไม9ถึงการณ2 ส9งผลทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงในด(านลบข้ึนกับ
สิ่งแวดล(อมได( ตัวอย9างเช9นปะการังในทะเลอันดามันบางบริเวณท่ีเคยอุดมสมบูรณ2 แต9ป&จจุบันเสื่อมโทรม
ลงไปมาก เนื่องมาจากสาเหตุต9างๆ เช9น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา การเก็บเอาปะการังมาขาย 
การทอดสมอเรือ การประมงกิจกรรมการท9องเท่ียวใต(น้ํา เหล9านี้เป8นต(น 
    องค2ประกอบท่ี 2 ศักยภาพในการพัฒนาการท9องเท่ียว หมายถึง 
องค2ประกอบต9างๆ ท่ีมีส9วนช9วยเสริมแหล9งธรรมชาติ นั้นๆ ให(มีความสําคัญ มีความเหมาะสมในการ
จัดการท9องเท่ียว ตัวอย9างเช9น แหล9งธรรมชาติอาจมีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามมาก แต9ขาดความสะดวก
ในการเข(าถึง หรือเส(นทางเข(าแหล9งท9องเท่ียวไม9ปลอดภัยก็ทําให(นักท9องเท่ียวไม9นิยมเข(าไปท9องเท่ียว 
สําหรับศักยภาพในการพัฒนาการท9องเท่ียว 
    องค2ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ คือ ความสามารถในการควบคุม 
ดูแล การดําเนินงาน การจัดการแหล9งท9องเท่ียว รวมถึงการอํานวยความสะดวก การทําให(เข(าถึงง9าย 
และการจัดการความปลอดภัย เป8นต(น 
   2) เกณฑ2การประเมินสําหรับบริการการท9องเท่ียว กรณีท่ีเป8นแหล9งท9องเท่ียวท่ี
มิใช9ธรรมชาติ เช9น แหล9งท9องเท่ียวทางวัฒนธรรม ศิลปะวิทยา ประวัติศาสตร2 เป8นต(นประกอบด(วย
องค2ประกอบ สําคัญ 3 ประการคือ  
    องค2ประกอบท่ี 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด(านการท9องเท่ียว 
หมายถึง การท่ีแหล9งท9องเท่ียวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค9าทางประวัติศาสตร2 ซ่ึงสามารถสร(าง



29 
 

 

ความประทับใจและความพึงพอใจให(แก9นักท9องเท่ียว เช9น ความโดดเด9นและความมีเอกลักษณ2 ความ
งดงามทางสถาป&ตยกรรมและศิลปกรรม รวมถึงความมีชื่อเสียงและความเป8นท่ียอมรับทางประวัติศาสตร2
และภูมิป&ญญาอันชาญฉลาดของคนในอดีต อีกท้ังศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมด(านการ
ท9องเท่ียว ได(แก9 การเข(าถึงแหล9งท9องเท่ียว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท9องเท่ียว ก็เป8นอีกส9วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการดึงดูดใจให(นักท9องเท่ียวเข(าไปเยือนแหล9งท9องเท่ียวอีก
ด(วย สําหรับองค2ประกอบด(านศักยภาพในการดึงดูดใจด(านการท9องเท่ียวของแหล9งท9องเท่ียว มี
หลักเกณฑ2ในการพิจารณา ประกอบด(วย 4 ดัชนีชี้วัด ได(แก9 1) การเข(าถึงแหล9งท9องเท่ียว 2) ความ
ปลอดภัยด(านการท9องเท่ียว 3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท9องเท่ียว และ4) ความต9อเนื่องของ
การจัดกิจกรรมการท9องเท่ียว 
    องค2ประกอบท่ี 2 ศักยภาพในการรองรับด(านการท9องเท่ียว หมายถึง 
องค2ประกอบต9างๆ ท่ีมีส9วนช9วยเสริมแหล9งท9องเท่ียวนั้นๆ ให(มีความสําคัญ และมีความเหมาะสมในการ
จัดการท9องเท่ียว ตัวอย9างเช9น แหล9งท9องเท่ียวมีความดึงดูดใจด(านการท9องเท่ียวสูง แต9มีข(อจํากัดสูงใน
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน ทําให(นักท9องเท่ียวไม9นิยมเข(าไปท9องเท่ียว ส9งผลให(ศักยภาพ
ในการจัดการ ด(านการท9องเท่ียวลดลงไปด(วย สําหรับศักยภาพในการรองรับด(านการท9องเท่ียว มี
หลักเกณฑ2ในการพิจารณา 2 ด(าน ได(แก9 1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน 
และ 2) ศักยภาพในการพัฒนาการท9องเท่ียวจากป&จจัยภายนอก 

องค2ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุม ดูแล การดําเนินงานการจัดการแหล9งท9องเท่ียว โดยมีองค2ประกอบท่ีเก่ียวข(อง ได(แก9 
    ก) ด(านการจัดการท9องเท่ียวเพ่ือให(เกิดความยั่งยืน ประกอบด(วย  
การจัดการด(านการอนุรักษ2แหล9งท9องเท่ียว และการจัดการด(านการท9องเท่ียว 
    ข) การจัดการด(านการให(ความรู(และการสร(างจิตสํานึก โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานขององค2กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสร(างเสริมจิตสํานึกและการ
เรียนรู(ในเรื่องคุณค9าของแหล9งท9องเที่ยวแก9นักท9องเที่ยว เจ(าหน(าที่ดูแลพื้นที่ ผู(ประกอบการ และ
ชุมชนท(องถ่ินท่ีอยู9โดยรอบแหล9งท9องเท่ียว 
   3) การจัดการด(านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส9วนร9วมของชุมชน
ในกิจกรรมการท9องเท่ียว โดยการเปmดโอกาสให(ประชาชนหรือชุมชน ได(มีส9วนร9วมในการคิด  
การพิจารณาตัดสินใจการดําเนินการและร9วมรับผิดชอบในการเรื่องต9างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต9อประชาชน
หรือชุมชนนั้นๆ รวมท้ังการกระจายรายได(หรือผลประโยชน2สู9ท(องถ่ิน 
  สรุปได(ว9า ผลการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการประเมินศัพยภาพแหล9งท9องเท่ียว 
ดังท่ีกล9าวมานั้น ผู(วิจัยได(ทําการสังเคราะห2 และนํามากําหนดเป8นองค2ประกอบในการประเมินศักยภาพ
งานวิจัย และพ้ืนท่ีท9องเท่ียว จําแนก ได( 4 องค2ประกอบ ดังนี้ 
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   องค2ประกอบท่ี 1 คุณค9าของแหล9งท9องเท่ียว  
    คุณค9าหรือความสําคัญของแหล9งธรรมชาติ เกิดข้ึนจากหลาย
องค2ประกอบ ท้ังในด(านความสําคัญของแหล9งธรรมชาติท่ีมีต9อระบบนิเวศและความสําคัญต9อมนุษย2 ท้ัง
จากการเข(าไปใช(ประโยชน2จากแหล9งธรรมชาติ คุณค9าทางด(านการเรียนรู( และคุณค9าทางด(านจิตใจ การ
ประเมินคุณค9าของแหล9งธรรมชาติ ตลอดจน ความสวยงาม ลักษณะเด9นในตัวเอง ความเก9าแก9ทาง
ประวัติศาสตร2 ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน2ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 
โดยมีหลักเกณฑ2ในการพิจารณา ประกอบด(วย 7 ดัชนีชี้วัด ได(แก9 1) ความสวยงาม 2) อัตลักษณ2ของ
สถานท่ีท9องเท่ียว 3) ความเก9าแก9ทางประวัติศาสตร2 4) ความสําคัญทางลัทธิ และศาสนา บรรยากาศ  
5) สภาพภูมิทัศน2ทางธรรมชาติ 6) ความสําคัญต9อวิถีชีวิต 7) ความสําคัญเชิงวัฒนธรรม  
   องค2ประกอบท่ี 2 การดึงดูดใจนักท9องเท่ียว  
    การท่ีแหล9งท9องเท่ียวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค9า ซ่ึงสามารถ
สร(างความประทับใจและความพึงพอใจให(แก9นักท9องเท่ียว มีหลักเกณฑ2ในการพิจารณา ประกอบด(วย  
4 ดัชนีชี้วัด ได(แก9 1) การเข(าถึงแหล9งท9องเท่ียว 2) ความปลอดภัยด(านการท9องเท่ียว 3) ความ
หลากหลายของกิจกรรมการท9องเท่ียว และ4) ความต9อเนื่องของการจัดกิจกรรมการท9องเท่ียว 
   องค2ประกอบท่ี 3 การพัฒนาด(านการท9องเท่ียว 
    ศักยภาพในการพัฒนาด(านการท9องเท่ียว หมายถึง องค2ประกอบ
ต9างๆ ท่ีมีส9วนช9วยเสริมแหล9งธรรมชาตินั้นๆ ให(มีความเหมาะสมในการจัดการท9องเท่ียว ตัวอย9างเช9น 
แหล9งธรรมชาติอาจมีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามมาก แต9ขาดความสะดวกในการเข(าถึง สามารถรองรับ
กิจกรรมการท9องเท่ียวได(น(อยขาดความปลอดภัยในการท9องเท่ียว หรือมีข(อจํากัดสูงในการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน สําหรับศักยภาพในการพัฒนาด(านการท9องเท่ียว มีเกณฑ2ท่ีใช(ในการ
พิจารณา 4 ด(าน ได(แก9 
    1) ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท9องเท่ียว หมายถึง การท่ีแหล9ง
ท9องเท่ียวมีความหลากหลายของกิจกรรมการท9องเท่ียว และสามารถรองรับกิจกรรมการท9องเท่ียว 
    2) การเข(าถึง หมายถึง ความสะดวกในการเข(าถึงแหล9งท9องเท่ียว
บริเวณเขตบริการ การมีเส(นทางการเข(าถึง และมีเส(นทางท่ีเชื่อมโยงกับเส(นทางการท9องเท่ียวหลัก 
    3) ความปลอดภัย หมายถึง การเกิดเหตุอันตรายต9อนักท9องเท่ียวท้ัง
จากภัยธรรมชาติ และป&จจัยอ่ืน  
    4) ศักยภาพในการรองรับด(านการท9องเท่ียว กล9าวคือ มีความสามารถ
ในการรองรับการท9องเท่ียวของตัวแหล9งท9องเท่ียว และมีความร9วมมือขององค2กรท(องถ่ิน ภาคเอกชน และ
หน9วยงานรัฐในการพัฒนาการท9องเท่ียว 
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   องค2ประกอบท่ี 4 การบริการจัดการ 
    การบริหารจัดการแหล9งท9องเท่ียว หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุม ดูแล การดําเนินงานการจัดการแหล9งท9องเท่ียว โดยมีองค2ประกอบท่ีเก่ียวข(อง ได(แก9 
    1) การจัดการท9องเท่ียวเพ่ือให(เกิดความยั่งยืน ประกอบด(วย  
การจัดการด(านการอนุรักษ2แหล9งธรรมชาติ การจัดการด(านสิ่งแวดล(อม และการจัดการด(านการท9องเท่ียว 
    2) การจัดการด(านการให(ความรู(และการสร(างจิตสํานึก โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานขององค2กรท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการสร(างเสริมจิตสํานึกและการเรียนรู(ในเรื่อง
คุณค9าของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ และการอนุรักษ2สิ่งแวดล(อม แก9นักท9องเท่ียว เจ(าหน(าท่ีดูแล
พ้ืนท่ี ผู(ประกอบการ และชุมชนท(องถ่ินท่ีอยู9โดยรอบแหล9งท9องเท่ียว 
    3) การจัดการด(านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส9วนร9วม
ของชุมชนในกิจกรรมการท9องเท่ียว โดยการเปmดโอกาสให(ประชาชนหรือชุมชน ได(มีส9วนร9วมในการคิด 
การพิจารณาตัดสินใจ การดําเนินการและร9วมรับผิดชอบในเรื่องต9างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต9อประชาชนหรือ
ชุมชนนั้นๆ รวมท้ังการกระจายรายได(หรือผลประโยชน2สู9ท(องถ่ิน 
    4) มาตรฐานคุณภาพการบริการ (service quality) ซ่ึงพัฒนามาจาก
แนวความของ พาราซูรามาน ไซแทมล2 และเบอรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) คือ การ
มีการบริการท่ีดี ตอบสนองความต(องการของนักท9องเท่ียวท้ังด(ายกายภาพ และด(านจิตใจ เพ่ือวัด
ความสามารถในการให(บริการท่ีรองรับการท9องเท่ียวจากต9างประเทศได(อย9างมีคุณภาพ 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
3.1 วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ภายใต)พ้ืนฐานแนวคิดแบบการศึกษา
กรณีศึกษา (case studies) ซ่ึงเป�นการวิจัยท่ีเน)นการสืบสวน/ค)นหา (investigation) ข)อมูลจากหนAวยศึกษา
หนAวยใดหนAวยหนึ่งเทAานั้น (a single unit) ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง การศึกษาแนวคิด และแนวทางการดําเนินงาน
ของเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาจํานวน 7 ชุมชน หรือโดยเริ่มจากการศึกษาสภาพทางสังคม 
สภาพทางภูมิศาสตรG สิ่งแวดล)อม ระบบนิเวศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และภูมิปJญญาท)องถ่ินของแตAละชุมชน ท้ังนี้เพ่ือจัดทําฐานข)อมูลภูมิปJญญาท)องถ่ิน หาแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการจัดการความรู)ในเรื่องของภูมิปJญญาท)องถ่ินของเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 
และบูรณาการภูมิปJญญาท)องถ่ินมาใช)ในการพัฒนาศักยภาพการทAองเท่ียว ภายใต)แนวคิดเครือขAายคุณคAา
สหกรณGได)อยAางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

3.2 แหล�งข�อมูลที่ศึกษา 
สมาชิกเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา จํานวน 7 ชุมชน ประกอบด)วย  

1) ชุมชนบ)านโคกไคร 
2) ชุมชนบ)านสามชAองเหนือ    
3) ชุมชนบ)านบางพัฒนG  
4) ชุมชนบ)านทAาดินแดง 
5) ชุมชนบ)านทุAงนางดํา 
6) ชุมชนบ)านทAาเขา 
7) ชุมชนบ)านอAาวกะพ)อ 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 จําแนกประเภทตามวิธีการเก็บรวบรวมแบAงเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
 3.3.1 ข�อมูลปฐมภูมิ 
  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาข)อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณG การจัดสนทนากลุAม และการประชุม 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสAวนรAวม ใน 7 ชุมชนเปSาหมายท่ีเป�นแหลAงข)อมูลในการศึกษา ดังนี้ 
  ก) การสัมภาษณG ได)แกA ผู)นําชุมชน หรือผู)นําเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพังงา 

ข) สนทนากลุAม ได)แกA กลุAมผู)นําชุมชน และผู)นําเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพังงา 
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ค) การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสAวนรAวม ได)แกA ผู)นําชุมชน ผู)นําเครือขAายทAองเท่ียวโดย
ชุมชน จังหวัดพังงา ชาวบ)าน และเยาวชนในชุมชน  
 3.3.2 ข�อมูลทุติยภูมิ 
  ศึกษารวบรวมข)อมูลพ้ืนฐานโดยใช)วิธีการศึกษาจากเอกสารราชการ เอกสารงานวิชาการ 
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
 

3.4 วิธีการวิเคราะห-ข�อมูล 
การวิเคราะหGข)อมูลกรณีศึกษา (analyzing case study data) ใช)การเปรียบเทียบรูปแบบ (pattern 

matching) รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากข)อมูลวAามีความสอดคล)องกับทฤษฎีท่ีมีอยูAแล)วหรือทฤษฎีทางเลือก (existing 

theories or alternative theories) หรือไมA และการสร)างคําอธิบาย (explanation building) เก่ียวกับกรณี

ท่ีศึกษา ด)วยการเชื่อมโยงปJจจัยตAาง ๆ และยืนยันคําอธิบายด)วยข)อมูลเชิงประจักษG 
 

3.5 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย แบ�งออกเป1น 6 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจเอกสารและเลือกกลุAมสมาชิกเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 

จํานวน 7 ชุมชน เพ่ือจะใช)เป�นกรณีศึกษาในการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาและวิเคราะหGข)อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบริบทชุมชน ภูมิปJญญาท)องถ่ิน 

เครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชน และกระบวนการจัดการความรู)ภูมิปJญญาท)องถ่ิน  
 ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหG แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข)องกับบริบทชุมชน และ

กระบวนการการจัดการความรู) (knowledge management process) เพ่ือเป�นแนวทางในการจัดทํา
เครื่องมือในการวิจัย  

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําเครื่องมือในการวิจัยท่ีเป�นแบบบันทึกข)อมูลชุมชน แบบบันทึกภูมิปJญญา 
และแบบสัมภาษณGผู)นําชุมชนในเรื่องของเครือขAาย 

 ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการเก็บข)อมูล โดยแบAงออกเป�น 2 ระยะ คือ 
  ระยะท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีเก็บข)อมูล ศึกษาบริบทชุมชนในเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชน 

จังหวัดพังงา จํานวน 8 ชุมชน และสนทนากลุAม กับกลุAมผู)นําชุมชน และผู)นําเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชน 
จังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  รอบท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีระหวAางวันท่ี 2-4 ธันวาคม 2555 จํานวน 4 ชุมชน คือ  
 วันท่ี 2 ธันวาคม 2555 ได)แกA ชุมชนบ)านโคกไคร  
 วันท่ี 3 ธันวาคม 2555 ได)แกA ชุมชนบ)านสามชAองเหนือ และชุมชนบ)านบางพัฒนG  
 วันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ได)แกA ชุมชนบ)านช)างนอน  
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 รอบท่ี 2 การลงพ้ืนท่ีระหวAางวันท่ี 26-29 มกราคม 2556 จํานวน 4 ชุมชน คือ  
 วันท่ี 26 มกราคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาดินแดง 
 วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทุAงนางดํา 
 วันท่ี 28 ธันวาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านอAาวกะพ)อ  
 วันท่ี 29 ธันวาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาเขา  
 
  ระยะท่ี 2 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสAวนรAวม และสัมภาษณG
ผู)นําชุมชน และผู)นําเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา โดยในการลงพ้ืนท่ีระยะท่ี 2 นี้ไมAได)ลงพ้ืนท่ีใน
ชุมชนบ)านช)างนอน เนื่องจากข)อจํากัดของชAวงระยะเวลาการลงพ้ืนท่ีประกอบกับความไมAสะดวกของชุมชนใน
ชAวงเวลานั้น ทําให)คงเหลือจํานวน 7 ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รอบท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีระหวAางวันท่ี 5-7 เมษายน 2556 จํานวน 3 ชุมชน คือ  
 วันท่ี 5 เมษายน 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านบางพัฒนG  
 วันท่ี 6 เมษายน 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านสามชAองเหนือ  
 วันท่ี 7 เมษายน 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านโคกไคร  
 รอบท่ี 2 การลงพ้ืนท่ีระหวAางวันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2556 จํานวน 2 ชุมชน คือ  
 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาดินแดง 
 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทุAงนางดํา 
 รอบท่ี 3 การลงพ้ืนท่ีระหวAางวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2556 จํานวน 2 ชุมชน คือ  
 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาเขา 
                วันท่ี 25 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านอAาวกะพ)อ 

ข้ันตอนท่ี 6 นําข)อมูลท่ีได)จากการลงพ้ืนท่ี มาวิเคราะหGสรุปให)เห็นถึงกระบวนการจัดการ
ความรู)ด)านภูมิปJญญาท)องถ่ินของเครือขAายทAองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา และสรุปเป�นกรณีศึกษาการจัดการ
ความรู)ด)านภูมิปJญญาท)องถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทAองเท่ียว รวมท้ังอภิปรายผล และข)อเสนอแนะ พร)อมท้ัง
นําเสนองานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณG 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
โครงการวิจัย การจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท!องเท่ียวผ!าน

แนวคิดเครือข!าย คุณค!าสหกรณ* : กรณีศึกษาเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพังงา ได�ร!วมค�นหา 
และจัดการความรู�ในเรื่องของภูมิป�ญญาท�องถ่ินของแต!ละชุมชน รวม 7 ชุมชน ท่ีเป5นเสมือนฐานราก
สําคัญในการค�นหาอัตลักษณ*หรือรากเหง�าทางความรู� และวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน กระบวนการวิจัย
ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินร!วมกันของชาวชุมชน ท้ังภูมิป�ญญาในกระบวนการผลิต 
รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ ซ่ึงท้ังหมด จะนําไปสู!การสร�างต�นทุนทางการท!องเท่ียวท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืน อันเป5นหัวใจของการพัฒนาเป5นกลุ!มเครือข!ายสหกรณ*ท!องเท่ียวเชิงคุณค!าต!อไป   
           จากการศึกษา และเก็บข�อมูลในพ้ืนท่ี ตลอดจนกาสร�างกระบวนการค�นหาข�อมูลเรื่องภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินร!วมกับชุมชน สามารถสรุปเป5น ฐานข�อมูลของเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพังงา ดังนี้  

4.1 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชน  
4.2 ข�อมูลภูมิป"ญญาท�องถ่ิน 
4.3 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ิน 
4.4 ความร)วมมือของเครือข)ายคุณค)าสหกรณ.กับการพัฒนาศักยภาพการท)องเท่ียว 
4.5 กรณีศึกษาการจัดการความรู�ด�านภูมิป"ญญาท�องถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท)องเท่ียว 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชน                                                       

             จากการศึกษาข�อมูลท้ังเชิงทุติยภูมิจากเอกสารแผนการพัฒนาชุมชนของชุมชนกลุ!มเป<าหมาย
ตลอดจนข�อมูลเชิงลึกจาการสัมภาษณ*พูดคุย และการจัดสนทนากลุ!มย!อยเพ่ือประเมินศักยภาพชุมชน 
สามารถประมวลข�อมูล และสรุปข�อมูลแยกเป5นแต!ละชุมชนได� ดังนี้ 

4.1.1 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านโคกไคร  
   ท่ีตั้งและอาณาเขต ชุมชนบ�านโคกไคร ต้ังอยู!หมู!ท่ี 1 (บ�านโคกไคร) ตําบลมะรุ!ย อําเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา เป5นหมู!บ�านท่ีมีลักษณะเป5นบ�านกลางน้ํา ไม!มีพ้ืนดิน ด�านหน�าติดทะเลด�านหลังเป5นป@า
ชายเลนท่ีล�อมรอบด�วยทะเล มีครัวเรือนประมาณ 289  หลังคาเรือน ประชากรส!วนใหญ!ประกอบอาชีพ 
ประมงชายฝ�Eง 

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน  
จากคําบอกเล!าของผู�สูงอายุในหมู!บ�านเล!าว!า คนท่ีอพยพมาอาศัยอยู!ท่ีนี้ เดินทาง

มาจากเมือง ถลาง (จังหวัดภูเก็ต) มาต้ังรกรากท่ีในพ้ืนท่ีนี้ อาศัยปลูกบ�านอยู!ริมทะเล มีความชํานาญในการ
หาปลาและทําอาชีพประมง ส!วนท่ีมาของชื่อหมู!บ�านนั้น “โคกไคร” คําว!า “โคก” นั้นหมายถึงท่ีสูงเหนือนํ้า
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หรือเป5นเนินสูง ๆ พ้ืนท่ีของหมู!บ�านติดทะเลยิ่งเม่ือเวลานํ้าทะเลลดก็จะยิ่งดูว!าพ้ืนท่ีนั้นสูงเหนือระดับนํ้า
ทะเลข้ึนมาก และมีการปลูกพืชสวนครัวเพ่ือใช�ในครัวเรือน โดยเฉพาะต�นตะไคร� (เป5นตะไคร�กูด ลําต�นใหญ!
และสูง ไม!นิยมนาประกอบอาหาร เพราะกลิ่นคล�ายใบมะกูด แต!คนในอดีตจะใช�ใบใว�ใส!ในท�องแพะเพ่ือดับ
กลิ่น) จะพบเห็นเป5นจํานวนมากในหมู!บ�าน ตะไคร�นั้นภาษาพ้ืนบ�านของคนใต�จะเรียกสั้นๆ ว!า “ไคร”เลย
เป5นท่ีมาของชื่อหมู!บ�าน “โคกไคร” หมายความว!าพ้ืนท่ีหรือเนินตะไคร�นั้นเอง 

การประกอบอาชีพของชุมชน ในอดีตนั้นอาชีพหลักคือประมงพ้ืนบ�าน ออกหา 
กุ�ง หอย ปู ปลา มาขายหรือแลกกับผักผลไม�กับ หมู!บ�านใกล�เคียง ต!อมามีการพัฒนาสู!การเลี้ยงสัตว*นํ้า 
เช!น ปลากะพงขาว ปลาเกKาและหอยนางรมเป5นหลัก มีการแปรรูปสัตว*นํ้า เช!น ปลาเค็ม กุ�งเสียบ หอย
ดองและกะปL ป�จจุบันมีการทําสวนปาล*มแต!ไม!มากนักและมีการพัฒนามาสู! การเลี้ยงกุ�งกุลาดํา รวมถึง
อาชีพค�าขายและรับจ�างท่ัวไป   

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  
บ�านโคกไครต้ังอยู! พ้ืนท่ีป@าชายเลนติดทะเลทางอ!าวพังงา ซ่ึงอุดมด�วยทรัพยากร 

ท้ังป@าไม� ประกอบด�วย ป@าโกงกาง ป@าชายเลน และสัตว*น้ํามากมาย  เช!น ปลา ปู หอย  
3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน  

    ชุมชนบ�านโคกไครสมาชิกส!วนใหญ!ร�อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อีกร�อย
ละ 10 นับถือ ศาสนาพุธ แต!สามารถอยู!ร!วมกันได�อย!างสันติ โดยมี ข�อควรปฏิบัติและข�อห�ามของชุมชน 
โดยคณะกรรมการหมู!บ�านและมัสยิดเป5นผู�ออกกฎหรือข�อควรปฎิบัติในชุมชนได�แก! ห�ามนําสุรามาด่ืมใน
หมู!บ�านยกเว�นในกลุ!มของพ่ีน�องพุทธ เพราะมีการกําหนดเขตท่ีชัดเจนพ้ืนท่ีอย!างชัดเจน สําหรับ
นักท!องเท่ียวให�แต!งกายสุภาพเม่ืออยู!ในหมู!บ�าน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส!วนใหญ!จะเป5นการ
ละหมาดในมัสยิดตามปกติของพีน�องมุสลิม มีการจัดงานกุศลบ�างเป5นครั้งคราว    

4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน  
4.1) หาดทรายร�อนหรือท่ีชาวบ�านเรียกว!า “หาดนํ้าร�อน” ซ่ึงเกิดจากรอยแยก

ของเปลือกโลก จะพบ ได�ตอนนํ้าทะเลลดระดับ ทําให�บริเวณดังกล!าวเกิดนํ้าทะเลร�อน ทรายร�อนและ
โคลนร�อน ชาวบ�านในพ้ืนท่ีใช�บําบัดโรคเหน็บชา ปวดเม่ือย 

4.2) หาดต้ังเลน หรือ เขาต้ังเลนมีลักษณะเป5นหาดทรายทอดยาวอยู!กลาง
ทะเล พบได�ในช!วงท่ีนํ้า ทะเลลดเท!านั้น ท้ังยังเป5นพ้ืนท่ีของ “ปูมดแดง” ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจาก
นักท!องเท่ียวได� 

4.3) ดอนหอยตลับหรือ”หอยปากหนา” ท่ีชาวบ�านนํามาทําหอยดองหรือหอย
เปรี้ยวซ่ึงเป5นอาชีพของคนในชุมชน 
   5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  
    เป5นการดําเนินการท!องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผู�บริหารจัดการ มีองค*กร
หรือกลไกลในการทํางานเพ่ือการจัดการท!องเท่ียว มีการกระจายผลประโยชน* รวมถึงมีกองทุนท่ีเอ้ือ
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ประโยชน*ต!อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีระบบจัดการให�เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร!วมกัน รูปแบบกิจกรรมท!องเท่ียว ได�แก!  นั่งเรือคายัค สํารวจถํ้า กิจกรรมนั่งเรือหางยาวเท่ียวชม
ธรรมชาติ  และศึกษาสมุนไพรเรียนรู�สมุนไพรป@าชายเลน  นวดฝ@าเท�าแช!น�าทะเลร�อน  ตลอดจนการ
ท!องเท่ียวแบบก่ึงโฮมสเตย*/บนกระชังเลี้ยงปลา  และการต้ังแคมปU/ปLกนิค พักผ!อนตามเกาะกลางทะเล 
 

4.1.2 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านสามช)องเหนือ    
ท่ีตั้งและอาณาเขต ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ ต้ังอยู!หมู!ท่ี 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะก่ัวทุ!ง  

จังหวัดพังงา เป5นชุมชนท่ีต้ังบ�านเรือนอยู!ในบริเวณอ!าวพังงา เป5นหมู!บ�านชุมชนมุสลิมท่ีมีการปลูกบ�านเรือน
ริมทะเล 215 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 1,050 คน สภาพพ้ืนท่ีเป5นเกาะมีน้ําทะเลล�อมรอบ มีป@า
โกงกางอุดมสมบูรณ* มีพ้ืนดินในการทําอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา ปาล*มน้ํามัน และประมงชายฝ�Eง    

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน  
บ�านสามช!องเหนือ หมายถึงสายน้ําท่ีแยกเป5นสามทาง คือคลองท!าอยู!คลอง

บางหลาง คลองตาจอ ซ่ึงคลองท้ังสามสายนี้จะไหลผ!านบ�านสามช!องเหนือหมู!ท่ี 9 ลงสู!หมู!บ�านสามช!อง
ใต�หมู!ท่ี 8 บ�านสามช!องเหนือเดิม ชื่อ แหลมเจWะหา เนื่องจากชาวมุสลิม ชื่อเจWะหา มาต้ังครอบครัวอยู!ท่ีนี่
เป5นครอบครัวแรก ภายหลังมีการปล�นสะดมจากโจรสลัดจนถูกฆ!าตายท้ังครอบครัว จึงร�างผู�คน ต!อมา
หลายปYจึงมีโตWะอิหม!ามชื่ออิหม!ามสาด อพยพครอบครัวและชาวบ�านมาต้ังเป5นชุมชนข้ึนในปY 2457 

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  
สามช!องเหนือมีพ้ืนท่ีประมาณ 4,800 ไร! ลักษณะภูมิประเทศเป5นเกาะท่ีมีป@า

ชายเลนล�อมรอบ จึงมีท้ังพ้ืนท่ีราบ เนินเขา และ พ้ืนท่ีป@าชายเลนติดทะเลทางอ!าวพังงา ซ่ึงอุดมด�วย
ทรัพยากรท้ังป@าไม� และสัตว*น้ํามากมาย   

3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน   
ชาวบ�านสามช!องเหนือ เป5นชาวมุสลิม จึ่งมีประเพณี และความเชื่อ ท่ียึดกับ

หลักศาสนาอิสลามท่ีนับถือปฏิบัติกันอย!างเคร!งครัด  
4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู!ในบริเวณอ!าวพังา แหล!งท!องเท่ียวสวนใหญ!ของบ�านสาม
ช!องเหนือ คือ ทิวทัศน*รอบอ!าวพังงา เช!น  เขาตาปู  เขาพิงกัน  ถํ้าลอด  เกาะป�นหยี ท่ีมีชื่อเสียงในระดับ
โลกและ พ้ืนท่ีป@าโกงกางรอบหมู!บ�าน นอกจากนั้นยังมีวีถีชีวิตชาวชุมชนบ�านสามช!องเหนือให�ได�เรียนรู�   
เช!นการกินอยู! การแต!งกาย  การทําเกษตร เช!น การกรีดยางพารา  เป5นต�น 

5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  
 เป5นการจัดบริการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท!องเท่ียวแบบโฮมสเตย* ท่ีเน�น

ให�นักท!องเท่ียวได�มีโอกาสเข�าไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป5นอยู!ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ โดยนักท!องเท่ียวจะ
ได�เรียนรู�วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ�านในชุมชน เช!น การสร�างบ�านเรือนอยู!อาศัยในลักษณะบ�านกลางน้ํา  
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การแต!งกาย การรับประทานอาหาร ภาษาพูด การประกอบอาชีพประมงโดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  
การชักอวน วางอวน ปู หอย เป5นต�น  และการนําเท่ียวอ!าวพังงา เพ่ือชมธรรมชาติอันสวยงามของ เขาตา
ปู เขาพิงกัน ถํ้าลอด เกาะป�นหยี ท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก และท่ีสําคัญนักท!องเท่ียวท่ีเข�ามาท!องเท่ียวท่ี 
โฮมสเตย*บ�านสามช!อง จะได�มีส!วนร!วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยการปลูกป@าชาย
เลนอย!างน�อยคนละ 1 ต�น เพ่ือให�เป5นแหล!งเพาะพันธุ*สัตว*กลับคืนสู!ท�องทะเลต!อไป 

 
4.1.3 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านบางพัฒน. 

ท่ีตั้งและอาณาเขต ชุมชนบ�านบางพัฒน* ต้ังอยู!หมู!ท่ี 8  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  
จังหวัดพังงา  เป5นชุมชนท่ีต้ังบ�านเรือนอยู!บนเกาะในอ!าวพังงา  มีลักษณะเป5นบ�านกลางน้ํา ปลูกบ�าน
เรียงติดกัน 47 หลังคาเรือน  มีประชากรประมาณ 204 คน สภาพพ้ืนท่ีเป5นเกาะ มีป@าชายเลนอุดม
สมบูรณ* ไม!มีพ้ืนดินในการทําอาชีพเพาะปลูก ประชากรทุกครัวเรือนทําอาชีพประมงชายฝ�Eง  

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน  
เดิม ในบริเวณท่ีต้ังหมู!บ�านนี้มีฝูงลิงป@าชุกชุมมาก ชาวบ�านจึงเรียกเกาะนี้ว!า 

“บ�านบางลิง” ต!อมาได�เปลี่ยนชื่อเป5น “บ�านบางพัฒน*”เนื่องจากเป5นนโยบายฟ[\นฟู และเยียวยา 
ผู�ประสบภัยพิบัติจากสึนามิ ต�องการเปลี่ยนชื่อให�เป5นมงคล และให�ลืมเหตุการณ*เลวร�ายจากภัยพิบัติ 

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
บ�านบางพัฒน* มี ลักษณะภูมิประเทศเป5นเกาะท่ีมีป@าชายเลนล�อมรอบ  

ติดทะเลทางอ!าวพังงา ซ่ึงอุดมด�วยทรัพยากรท้ังป@าไม� และ สัตว*น้ํามากมาย           
3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน   

ชาวบ�านบางพัฒน*ส!วนใหญ! เป5นชาวมุสลิม จึงมีประเพณี และความเชื่อท่ียึด
กับหลักศาสนาอิสลามท่ีนับถือปฏิบัติกันอย!างเคร!งครัด เช!น การทําละหมาดการ ถือศีลอด และการเข�า
พิธีสุหนัต เป5นต�น          

4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน  
พ้ืนท่ีป@าชายเลนรอบหมู!บ�าน วีถีชีวิตชาวชุมชนบ�านบางพัฒน* เช!น การกินอยู! 

การแต!งกาย การทําประมงพ้ืนบ�าน เช!น การทํากระชังเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย การดักลอบ การวางอวน
ชายฝ�Eง และการทํากะปL เป5นต�น และ ทิวทัศน*อ!าวพังงา เช!น เกาะป�นหยี ท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก 

5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  
เป5นการจัดบริการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท!องเท่ียวแบบโฮมสเตย* ท่ีเน�น

ให�นักท!องเท่ียวได�มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตความเป5นอยู!ของชุมชน โดยการพักอาศัย และร!วมกิจกรรมกับ
ชุมชน โดยนักท!องเท่ียวจะได�เรียนรู�วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ�านในชุมชน การประกอบอาชีพประมง
โดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน เช!น การชักอวน วางอวน ปู หอย เป5นต�น การนําเท่ียวอ!าวพังงา และเกาะแก!ง
ในอ!าวพังงายังมีถํ้าทางทะเลอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล คลื่น  ลม เช!น ถํ้าลอดใหญ! ถํ้าลอดน�อย
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ท่ีเกาะพนัก ซ่ึงเป5น Unseen  Thailand “ถํ้าลอดเกาะพนัก  ถํ้าทะเลท่ีกําเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น  
ทะลุทะลวงจนเป5นโพรงให�ผู�คนด้ันด�นเข�าไปค�นหา เกาะหนังนกคุ!ม เหลากาหยาน�อย เหลากาหยาใหญ!  
เกาะห�อง เขาพิงกัน เขาตะปู ถํ้าลอด เขาหมาจู ถํ้าเพชร เขาเขียน เท่ียวชมวิถีชีวิต และซ้ือของท่ีระลึก
ของผู�คนบนเกาะป�นหยีนอกจากนั้นนักท!องเท่ียวท่ีเข�ามาใช�บริการของบางพัฒน*โฮมสเตย* จะได�มีส!วน
ร!วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป@าชายเลน เนื่องจากเงินส!วนหนึ่งท่ีนักท!องเท่ียวได�
จ!ายไป จะนําไปซ้ือปูไข!เพ่ือปล!อยในธนาคารปูซ่ึงเป5นธนาคารปูแห!งเดียวในจังหวัดพังงา และนําไปปลูก
ป@าชายเลนในบริเวณชุมชนเพ่ือให�เป5นแหล!งเพาะพันธุ*สัตว*น้ํา และยังช!วยลดป�ญหาภาวะโลกร�อนท่ีกําลัง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในยุคป�จจุบัน 

 
4.1.4 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านท)าดินแดง 
  ท่ีตั้งและอาณาเขต ชุมชนบ�านท!าดินแดง ต้ังอยู!หมู!ท่ี 4 ตําบลลําแก!น อําเภอท�าย

เหมือง จังหวัดพังงา    ทิศใต�มีพ้ืนท่ีติดกับ หมู!ท่ี 6 บ�านหินลาด ตําบลท�ายเหมือง ทิศเหนือ มีพ้ืนท่ีติดกับ 
ตําบลลําแก!น   ทิศตะวันตก มีพ้ืนท่ีติดกับทะเลอันดามัน หมู!ท่ี 9 ตําบลท�ายเหมือง ทิศตะวันออก มีพ้ืนท่ี
ติดกับคลองทุ!งมะพร�าว เป5นแนวยาวตลอดจนถึงคลองทับละมุ มีสภาพพ้ืนท่ีเป5น คลองด�านใน คือ คลอง
ท!าดินแดง  และมีทะเลด�านนอก คือ ทะเลอันดามัน คลองท!าดินแดง เป5นคลองป@าชายเลน มีระยะทาง
เป5นแนวยาวไปทางทิศเหนือ คือ หมู!ท่ี 5 บ�านทับละมุ กระแสนํ้าไหล ข้ึน ลง เชื่อมต!อกับทะเลอันดามัน             

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน  
   เม่ือครั้งอดีตบ�าน ท!าดินแดงมีบุคคลท่ีเข�า มาอาศยัอยู! ต้ังแต!ก!อนจะเกิด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือประมาณ 100 กว!าปYท่ีแล�ว  โดยเป5นชาว มุสลิม สองครอบครัวประกอบอาชีพ
ประมง และทําข้ีชัน หรือยางจากต�นยางไว�ขาย ใว�ขายวิธีทําข้ีชันของ คือ จะเลือกต�น ยางนาท่ีมีขนาดใหญ!
เจาะรูท่ีตน�ยางเพ่ือนํ้ามนัชองตน�ยางไหลซึมออก มาแลว�นําเปลือกเสม็ดใส!เข�าไปไว�ในรู ท้ิงเอาไว� 10-15 วัน 
เพ่ือนํ้ามันยางซึมเข�าไปในเปลือก ต�นเสม็ด เม่ือครบกําหนดชาวบ�านจะนําออกมาใช�ทําคบเพลิงไว�ใช�ในการ
ให�แสงสว!าง และท่ีเหลือนําไปส!งขายใน ชาวบ�านในยุคนั้นได�ต�hhงชื่อหมู!บ�านท่ีอยู!ว!า “ท!าดินแดง” เนื่องจาก
บริเวณริมคลองท่ีชาวบ�านใช�ในการจอดเรือ มีตลิ่งสูงและมีดินทรายสีแดง ชื่อ บ�านท!าดินแดง  

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  
       บ�านท!าดินแดงเป5นหมู!บ�านท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับทะเล และป@าชายเลน มีป@าโกงกางท่ี
อุดม สมบูรณ*พ้ืนท่ีส!วนใหญ!เป5นดินทราย ในฤดูแล�งอากาศจึงค!อนข�างร�อน พืชท่ีเพาะปลูก โดยท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีดินทรายเป5นพันธุ*ไม�ท่ีทนร�อนได�ดี เช!น ปาลม*นํ้ามัน มะพร�าว มะม!วงหิมพานต*  

3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน   
ประชากรของบ�านท!าดินแดง มีท้ังชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม  ประชากร

ท่ีนบัถือศาสนาพุทธในชุมชนมีจํานวน 10% ประชากรท่ีนบัถือศาสนาอิสลามมีจํานวน 90% ถึงจะมีข�อ
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ปฏิบัติทางศาสนาท่ีแตกต!างกันก็ไม!ได�ทําให�ความสัมพันธ* ของท้ัง สองศาสนาลดนอ�ยลง การดําเนินชีวิต
ของคนในชุมชน มีความรักใคร!สามัคคี และเข�าใจซ่ึงกันและกันอยู!ร!วมกันในสังคมไดอ�ย!างมีความสุข   

4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน  
     บ�านท!าดินแดงมีแหล!งท!องเท่ียวท่ีสาคั ญอยู!หลายแห!ง และมีแนวคลองป@า
โกงกางท่ี เชื่อมต!อกับหมู!บ�านต!างๆได� จึงมีพ้ืนท่ีหลากหลายท่ีใช�ในการท!องเท่ียว นอกจากนั้นยังมี การ
ประสานงานกับหน!วยงานของอุทยานแห!งชาติเขาลําปYหาดท�ายเหมืองในการขอเข�าไปใชพ้ืนท่ีด�านการ
ท!องเท่ียวในเขตอุทยาน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยู!ติดกับชุมชน ชุมชนและอุทยานแห!งชาติ มีการวางแผนและกําหนด 
กฎเกณฑ* และข�อตกลงในด�านการท!องเท่ียวร!วมกัน สถานท่ีท!องเท่ียวท่ีน!าสนใจในเขต อุทยาน คือ เขต
อนุรักษพ*นัธุ*ไม�หายาก ป@าพรุ เหมืองแร! เรือขุดโบราณ เป5นต�น 
  5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  

เป5นการดําเนินการท!องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผู�บริหาร รูปแบบกิจกรรม
ท!องเท่ียว ได�แก! กิจกรรมนั่งเรือเท่ียวชมธรรมชาติป@าชายเลน และวิถีประมง และการศึกษาธรรมชาติใน
เขตป@าและอุทยานแห!งชาติ ซ่ึงกลุ!มท!องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน จัดโปรแกรมการท!องเท่ียว โดยให�
นักท!องเท่ียวมี กิจกรรมปลูกป@า คนละ 1 – 2 ต�น เพ่ือช!วยฟ[\นฟูระบบนิเวศ 
 

4.1.5 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านทุ)งนางดํา 
 ท่ีตั้งและอาณาเขต บ�านทุงนางดํา ต้ังอยู!หมู!ท่ี 5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา ทิศเหนือ

ติดต!อบ�านท!าเรือ หมู!ท่ี 4 บ�านเตรียม  ทิศใต� ติดต!อตําบลเกาะพระทอง ทิศตะวันออก ติดต!อ บ�านบางหว�า 
หมู! 9 ทิศตะวันตกติดต!อทะเลอันดามัน เป5นหมู!บ�านเดียวของตําบลคุระท่ีมีสภาพเป5นเกาะ มีเนื้อท่ี 7,000 
ไร! ประกอบด�วย ป@าชายเลน ป@าพรุ และป@าอนุรักษ* และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ด�านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ
ทิศใต�มีสภาพเป5นป@าชายเลน ส!วนทิศตะวันตกมีสภาพเป5นหาดทรายยาว 7 กิโลเมตร ติดทะเลอันดามัน 

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน  
ผู�สูงอายุ และนักประวัติศาสตร*ท�องถ่ิน ในหมู!บ�านได�แบ!งความเป5นมาของบ�าน

ทุ!งนางดําออกเป5น 4 ยุค เริ่มจากชาวมาเลย*จากรัฐไทรบุรี กลันตัน และหมู!เกาะต!างๆในทะเลอันดามัน 
มาต้ังรําราก เม่ือร�อยกว!าปYมาแล�ว  ยุคท่ีสองเป5นชาวจีนโพ�นทะเลท่ีมาค�าขาย และทําเหมืองแร!ในเขต
อําเภอตะก่ัวป@า  ต!อมาในยุคหนึ่งมีชาวไทยพุทธจากนครศรีธรรมราชเข�ามาหักร�างถางพงทํามาหากิน จน
เม่ือมีการตัดถนนเพชรเกษมเม่ือ ปY 2490 จึงอพยพย�ายข้ึนไปอยู!บนฝ�Eงท่ีติดถนน และต!อมาในยุคหลังราว
30 ปYท่ีผ!านมามีกลุ!มชาวมุสลิมจากนครศรีธรรมราชเข�ามาต้ังรกรากอยู! จนถึงป�จจุบัน และเหตุท่ีมีชื่อ
หมู!บ�านว!าทุ!งนางดําก็เนื่องจากเกาะทุ!งนางดํามีสภาพเป5นทุ!งหญ�า สลับกับบึงเสม็ด ป@าพรุ และทะเล 
ผู�คนในทุ!งนางดําส!วนใหญ!มีผิวคล้ํา ตามสภาพอากาศ จึงเรียกท่ีนี่ว!า ทุ!งนางดํา 
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  2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
   เป5นพ้ืนท่ีเกาะกลางทะเลอันดามัน ประกอบด�วยระบบนิเวศท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกแห!งหนึ่ง  ท้ังป@าชายเลน ป@าเขา ป@าพรุ ทุ!งหญ�าสะวันนา ป@าชายหาด   ป@าชาย
เลนทุ!งนางดําถือว!าเป5นป@าชายเลนท่ีสมบูรณ*มาก และยังเป5นแหล!งอนุบาลสัตว*น้ํา เช!น ปูดํา ปูก�ามดาบ 
เคยกุ�ง ปลากระบอก  ทําให�ชาวบ�านสามารถหาอาหารและสร�างรายได�ในป@าชายเลน เช!น การวางอวน
ปลากระบอก การวางไซปลา ไซปู  พันธุ*ไ ม�จากป@าพรุ เช!นกลุ!มของกล�วยไม�ป@าท่ีมีมากถึง 28 ชนิด  
ต�นเสม็ดแดง กะพ�อ ผักหวานป@า หวาย และหลาวชะโอนเป5นต�น นอกจากนั้นยังเป5นแหล!งหญ�าทะเลท่ี
อุดมสมบูรณ* เป5นแหล!งหากินของฝูงพะยูน  

3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน   
ชุมชนบ�านทุ!งนางดําสมาชิกส!วนใหญ!ร�อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม อีกร�อย

ละ 5เป5นชาวไทยพุทธ มีประเพณีท่ีสําคัญทางศาสนาอิสลามเหมือนเช!นชุมชนมุสลิมอ่ืนๆ และปฏิบัติ
ศาสนกิจอย!างเคร!งครัดแต!เนื่องจากเป5นชุมชนเล็กๆ มีประชากรแค! 166 คนจึงไม!ค!อยมีงานมงคล
มากมายและบ!อย มีแต!การปฏิบัติศาสนกิจท่ัวไปเช!น การทําละหมาด   

4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน  
บ�านทุ!งนางดํานับว!ามีแหล!งท!องเ ท่ียวท่ีหลากหลายเนื่องจากมีสภาพ 

ภูมิประเทศ และมีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย เช!น ป@าชายเลน ป@าพรุ ทุ!งหญ�า หาดทราย และท�องทะเล 
รวมถึงการเรียนรู�วิถีชุมชน 
  5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  
                                    เป5นการดําเนินการท!องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผู�บริหาร รูปแบบ
กิจกรรมท!องเท่ียว ได�แก! การเดินป@าศึกษาธรรมชาติท้ังป@าชายเลน ป@าพรุ และทุ!งหญ�า กิจกรรมนั่งเรือ
เท่ียวชมธรรมชาติ เกาะแก!ง ดูแหล!งหญ�าทะเล ปะการังน้ําต้ืน ตกหมึก และลากเบ็ดปลาอินทรีย* รวมถึง
การเรียนรู�วิถีชีวิตชาวประมง เรียนรู�วัฒนธรรมชุมชจากการท!องเท่ียวแบบโฮมสเตย*โดยแบ!งรายได�จาก
การท!องเท่ียวเข�ากองทุนอนุรักษ*สิ่งแวดล�อมของชุมชน 
 

4.1.6 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านท)าเขา 
ท่ีตั้งและอาณาเขต ชุมชนบ�านท!าเขา ต้ังอยู!บนเกาะยาวน�อย อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา  

ทิศเหนือจรดอ!าวพังงา ทิศใต� จรด หมู! 5 บ�านริมทะเล ทิศตะวันออก จรดจังหวัดกระบ่ี ทิศตะวันตกจรด
หมู! 3 บ�านน้ําจืด อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา 

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน   
จากคําบอกเล!าของผู�สูงอายุในหมู!บ�านเล!าว!า บรรพชนของคนบ�านท!าเขา

อพยพมาจากจังหวัดตรัง มาต้ังรกรากท่ีในพ้ืนท่ีนี้  มีความชํานาญในการหาปลาและทําอาชีพประมง 
และการทําสวนยางพาราและสวนผลไม� เช!น มะม!วง มะพร�าว สะตอ  ตลอดจนการทํานาข�าวเป5นต�น  
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เนื่องจากเป5นชุมชนท่ีต้ังบ�านเรือนอยู!ท่ีราบเชิงเขาด�านทิศตะวันออก มีคลองท!าเท่ียบเรืออยู!ติดกับภูเขา
เลยเรียกว!า บ�านท!าเขา  

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  
เป5นพ้ืนท่ีเกาะกลางทะเลอันดามัน มีท่ีราบสลับเชิงเขา ประกอบด�วยระบบ

นิเวศท่ีหลากหลาย ท้ังป@าชายเลน ป@าดิบชื้น และท่ีราบเชิงเขา 
3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน   
 ชุมชนบ�านท!าเขา สมาชิกส!วนใหญ!ร�อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม อีกร�อยละ 

1 นับถือ ศาสนาพุทธ แต!ก็สามารถอยู!ร!วมกันได�อย!างสันติ มีประเพณีท่ีสําคัญทางศาสนาอิสลาม เช!น 
ประเพณีแต!งงาน การถือศีลอด วันตรุษอิดินฟLตริ วันตรุษอิดินอัดฮา และงานเมาลิด   

4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน  
หาดทราย ป@าชายเลน และแหล!งท!องเท่ียวทางทะเลอ่ืนๆ 

  5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  
เป5นการดําเนินการท!องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผู�บริหาร รูปแบบกิจกรรม

ท!องเท่ียว ได�แก! นั่งเรือคายัค ดําน้ํา  กิจกรรมนั่งเรือเท่ียวชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวประมง การ
เรียนรู�วัฒนธรรม ตลอดจนการท!องเท่ียวแบบก่ึงโฮมสเตย* และการต้ังแคมปU/ปLกนิค พักผ!อนตามเกาะ
กลางทะเล 

 
4.1.7 ข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนบ�านอ)าวกะพ�อ 

ท่ีตั้งและอาณาเขต  ชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ ต้ังอยู!บนเกาะยาวใหญ! อ.เกาะยาว จังหวัด
พังงา ทิศเหนือติดต!อบ�านท!าเรือ หมู!ท่ี 4 ตําบลพรุใน ทิศใต� ติดต!อทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก ติดต!อ 
บ�านคลองดินเหนียว หมู! 5 ตําบลพรุใน   ทิศตะวันตกติดต!อทะเลอันดามัน 

1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน   
   จากคําบอกเล!าของผู�สูงอายุในหมู!บ�านเล!าว!า บรรพชนของคนบ�านอ!าวกะพ�อ
เป5นชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจากจังหวัดสตูล และตรัง เม่ือร�อยกว!าปYมาแล�ว  มาต้ังรกรากทํามาหากิน 
เนื่องจากบริเวณดังกล!าวเป5นพ้ืนท่ีชายทะเลท่ีมีลักษณะเป5นอ!าว มีต�นกะพ�อซ่ึงเป5นพืชตระกูลปาล*มข้ึนอยู!
มากมายชาวบ�านจึงได�เรียกขานบริเวณดังกล!าวว!า อ!าวกะพ�อ 

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  
เป5นพ้ืนท่ีเกาะกลางทะเลอันดามัน มีท่ีราบสลับเชิงเขา ประกอบด�วยระบบ

นิเวศท่ีหลากหลาย ท้ังป@าชายเลน ป@าดิบชื้น และท่ีราบเชิงเขามีป@าต�นน้ํา และลําคลองไหลผ!านกลาง
หมู!บ�าน  มีพ้ืนท่ีชายทะเลยาวตลอดแนว ท้ังทางทิศตะวันตก ตะวันออก และทิศเหนือ เป5นแหล!งหญ�า
ทะเลท่ีอุดมสมบูรณ* เป5นแหล!งหากินของ ดาวทะเล ท่ีสําคัญแห!งหนึ่งของทะเลอันดามันและของประเทศ 
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3) ประเพณีความเช่ือในชุมชน   
ชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ สมาชิกส!วนใหญ! นับถือศาสนาอิสลามมีประเพณีท่ี

สําคัญทางศาสนาอิสลามเหมือนเช!นชุมชนมุสลิมอ่ืนๆ และปฏิบัติศาสนกิจอย!างเคร!งครัด เช!น การทํา
ละหมาดวันศุกร* ประเพณีแต!งงาน การถือศีลอด วันฮารีรายอ วันเมาลิด และการเฝ<ากุโบร*  

4) แหล)งท)องเท่ียวภายในชุมชน  
หาดทราย  เกาะ  น้ําตก ป@าชายเลน  นาข�าว แหล!งหญ�าทะเล ดาวทะเล  และ

แหล!งท!องเท่ียวทางทะเลอ่ืนๆ 
  5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการด�านการท)องเท่ียวของชุมชน  

                                    เป5นการดําเนินการท!องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผู�บริหาร รูปแบบ
กิจกรรมท!องเท่ียว ได�แก! นั่งเรือคายัค ดําน้ํา  กิจกรรมนั่งเรือเท่ียวชมธรรมชาติ เกาะแก!ง แหล!งหญ�า
ทะเล ดูดาวทะเล ปลิงทะเล และวิถีชีวิตชาวประมง การเรียนรู�วัฒนธรรม ตลอดจนการท!องเท่ียวแบบ
โฮมสเตย* และการต้ังแคมปU/ปLกนิค  

 

4.2 ข�อมูลภูมิป"ญญาท�องถิ่น 
          จากการศึกษา และเก็บข�อมูลในพ้ืนท่ี ตลอดจนกาสร�างกระบวนการค�นหาข�อมูลเรื่อง 
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินร!วมกับชุมชนโดยการแบ!งกลุ!มภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ออกเป5น 4 กลุ!ม ได�แก! กลุ!ม
ความรู�เรื่องระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ!มวิถีเกษตรและประมงชายฝ�Eง กลุ!มอาหารและ
สมุนไพรพ้ืนบ�าน และกลุ!มประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ คือ  
 

4.2.1 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านโคกไคร  
  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

ชาวชุมชนบ�าน โคกไครอาศัยอยู!กับทะเลมาเนิ่นนานเลยมีความรู�เก่ียวกับ
ระบบนิเวศ ท�องทะเล และชายฝ�Eง เช!นป@าชายเลน และลําคลองปากแม!น้ําซ่ึงอุดมด�วยทรัพยากร 
ธรรมชาติ ชาวชุมชนเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศจากการสังเกต จดจํา และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุก
หลานรุ!นหลัง ตลอดจนเรียนรู�จากการศึกษาดูงานจากภายนอก  ในเรื่องการท่ีจะอนุรักษ* จัดการระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล�อมและการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย!างยั่งยืน เพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพ และการพัฒนา
พ้ืนท่ีเป5นแหล!งท!องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลอดจนแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติมาเป5น อาหาร และยาสมุนไพร 

2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"ง 
เนื่องจากในอดีตท่ีผ!านมา ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณบ�านโคกไครยังอุดม

สมบูรณ*  ชาวชุมชนสามารถใช�ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือดํารงชีวิตได�อย!างเพียงพอ โดยชาวชุมชนบ�านโคก
ไครได�มีการสร�างความรู� ในวิถีประมง โดยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว*น้ํา  ออกมาเป5นเครื่องมือในการ
ทําการประมงชายฝ�Eง เช!น อวน ลอบ หรือ ไซ เป5นต�น โดยสร�างความรู�จากการสร�างปฎิสัมพันธ*ทางสังคม 
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ใครมีความรู�เอาความรู�มาแลกเปลี่ยนและพัฒนาร!วมกัน ถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น แต!เนื่องจากป�จจุบัน
ทรัพยากรดังกล!าวเริ่มมีจํานวนลดนัอยลงการใช�เครื่องมือหาปลาตามธรรมชาติ ไม!สามารถสร�างรายได�ได�
อย!างเพียงพอเนื่องจากจํานวนปลา และทรัพยากรอ่ืนๆในธรรมชาติเริ่มลดน�อยลง   ชาวชุมชนได�ช!วยกัน
ระดมความคิดมาท่ีจะดํารงชีวิตภายใต�แนวคิดการอนุรักษ* และใช�ทรัพยากรอย!างยั่งยืน โดยการต้ังกลุ!ม
อนุรักษ*สิ่งแวดล�อม และกลุ!มเลี้ยงปลาในกระชังโดยก!อต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ 2525 เป5นหมู!บ�านแรกท่ีมีการ
เลี้ยงปลาในกระชัง เริ่มจากการออกไปจับปลามาแล�วคัดปลาตามขนาด เลือกตัวใหญ!ขายส!วนปลาตัวเล็ก
เอาไปปล!อยเลี้ยงในกระชังท่ีเตรียมไว� ทําหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆปลาตัวเล็กท่ีตายหรือเศษปลาท่ีเหลือ
จะนํามาสับเพ่ือให�เป5นอาหารปลาแต!ป�จจุบันเริ่มทําเป5นธุรกิจเชิงพาณิชย*ก็เริ่มมาใช�เป5นอาหาสําเร็จรูป
แทน ซ่ึงปลาส!วนใหญ!ท่ีเลี้ยงเป5นปลาเกKา และปลากระพง 

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน  
                  เนื่องจากชุมชนมีอาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน ข้ึนชื่อมากมาย แต!สิ่งท่ีชาวบ�าน

นิยมใช�ทานและนํามาประกอบเพ่ือให�อาหารมีกลิ่นและรสชาติท่ีกลมกล!อมนั่นคือ กะปL  
  กะปLของชุมชนบ�านโคกไครมีส!วนสําคัญอยู! 2 ชนิด คือ กุ�งขนาดเล็กหรือ

ชาวบ�านเรียกว!า เคย ซ่ึงแบ!งย!อยเป5น 3 ชนิด คือ กุ�งเอียด ตากุ�งมีขนาดใหญ! กะปLท่ีได�จะมีสีออกดํา  
กุ�งสานโอ กะปLจะมีสีซีด ส!วนกุ�งนอกตัวขนาดใหญ! กะปLท่ีได�จะออกสีแดง และส!วนประกอบอีกส!วนคือ 
เกลือเม็ด 

  วิธีการเริ่มต�นด�วยการหมัก สูตรของชุมชนจะใช�กุ�ง 100 กิโลกรัม กับเกลือ  
10 กิโลกรัม ซาวให�เข�ากัน เสร็จแล�วนําไปตากแดดท่ีหนึ่งพอหมาด ๆ แล�วนํามาตําไม!ต�องละเอียด 
ข้ันตอนนี้ชาวบ�านเรียกว!าข้ันตอนหักหอ เสร็จแล�วนําไปหนักต!ออีก 3-4 คืน นํามาตากแดดท่ีสองให�แห�ง 
และตําให�ละเอียด  

  เม่ือถามถึงความแตกต!างของกะปLในแต!ละชุมชน ชาวบ�านได�ให�ข�อมูลว!า กะปLจะ
อร!อยกว!าท่ีอ่ืน ๆ ได� ต�องมีสูตรท่ีลงตัวแล�ว และบวกกับความเคยชินในการทํา รวมถึงการใส!ใจในการเลือก
วัตถุดิบ อาทิ ข้ันตอนการจับกุ�ง หรือการเดินรุนกุ�ง วัสดุเป5นไม!ไผ!และตาข!าย เดินช�อนน้ําประมาณเอว หรือ
การเชงเลงคือป�กเสาไว�ท่ีน้ําเชี่ยว ถ�าเลือกน้ําดี ตัวกุ�งก็จะสะอาด ไม!มีข้ียา (ฝอยรากไม�) มาเกาะมาก 
ข้ันตอนการตากจะดูว!าพอหมาดได�แค!ไหนก็ต�องใช�ความชํานาญตามประสบการณ* เพ่ือให�ได�กะปLท่ีอร!อย 

  ความรู�ในการทํากะปLเป5นในลักษณะการถ!ายโอนความรู�โดยตรงระหว!างบุคคล 
เช!น การสืบทอดความรู�การต!อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก 
เนื่องมาจากเป5นอาชีพท่ีทําต!อเนื่องมาเกือบร�อยปYแล�ว ชาวบ�านเรียนว!าเป5นความเคยชิน เช!น เม่ือเป5น
เด็กก็มีการวิ่งไปหยิบวัตถุดิบต!าง ๆ ในการทํากะปLให�พ!อให�แม! จึงได�เรียนรู�จากผู�ใหญ!ไปในตัวตลอดเวลา 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
  ประเพณีวัฒนธรรม มีการถือศีลอด การทําสุหนัตเด็ก จัดงานมัสยิด เข�าค!าย

จริยธรรมเด็กเยาวชน ฯลฯ โดยมากจะเป5นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 
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  หัตถกรรมพ้ืนบ�าน มีการทําอุปกรณ*ประมง ได�แก! ไซปู ไซปลา เป5นต�น 
การทําไซดักปลา เป5นภูมิป�ญญาพ้ืนบ�านของชาวชุมชนโคกไครมาแต!ช�านาน แต!ละบ�านมีการทําไซไว�ใช�
ดักปลากันเองสืบทอดกันมาต้ังแต!บรรพบุรุษ โดยวิธีการทํานั้นถูกดัดแปลงมาเรื่อยๆ ตามยุคสมัย ใน
สมัยก!อนจะใช�วัสดุจากธรรมชาติ คือ ไม�ไผ!ท้ังหมด นําไม�ไผ!มาตัดเป5นท!อน 15 ท!อน ท!อนละประมาณ 1 
เมตร นํามาสานเป5นวงกลมเป5นตัวไซ และใช�ไม�ไผ!บ�องเล็กสานทําประตูทางเข�าเป5นรูปตัว V ส!วนทางออก
ด�านล!างก็ใช�ไม�ไผ!มาผูกติดทําแบบเปLด-ปLดได� 

  ในป�จจุบันวิธีการทําไซได�ถูกดัดแปลงเพ่ือให�ไซมีประสิทธิภาพมากข้ึน จะทําให�
ปลาเล็กๆ ไม!สามารถหลุดรอดออกไปได�  โดยจะใช�ลําต�นของต�นไม�เล็กๆ มาตัดเป5น 4 ท!อน สานติดกัน
ในลักษณะสี่เหลี่ยม นําเนื้ออวนมาหุ�มด�านนอก และใช�พลาสติกทําทางเข�าเป5นรูปตัว V ส!วนทางออกให�
สานแบบเปLด-ปLดได� วิธีนี้ได�ถูกดัดแปลงมาตามๆ กัน ประสิทธิภาพของไซหนึ่งอันจะอยู!ท่ีราว ๆ 5 เดือน 
เพราะฉะนั้นชาวบ�านจึงใช�เวลาว!างในการทําไซ แต!ละบ�านทําเป5น 100 อัน เพราะต�องนําไปวางหลายท่ี
และทําทดแทนไซท่ีเก!าแล�วด�วย 

  การวางไซดักปลา ชาวบ�านจะนําไปวางวันเว�นวันท่ีเกาะหมาก และเกาะยาวน�อย 
มีบางช!วงท่ีปลาเยอะจะนําไปวางทุกวัน วิธีการวางจะพ!วงกันเป5นแถว 10 อัน ใช�ลูกปลาเล็กเป5นเหยื่อ 
ล!อปลาใหญ!  

 
4.2.2 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านสามช)องเหนือ    

  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
ชาวชุมชนบ�านสามช!องเหนือมีวิถีชีวิตอยู!กับทะเล และผืนป@าชายเลนจึงมี

ความเชี่ยวชาญเรื่องวิถีของชาวทะเล ตามภูมิป�ญญาชาวบ�าน ท้ังความรู�เรื่องพรรณไม� สัตว*น้ํา สัตว*ป@า 
และการดํารงชีวิตอยู!ท!ามกลางมรสุมทางทะเลเนื่องจากสภาพอากาศ ตลอดจนการดํารงวิถีประมงท่ีจับ
สัตว*น้ํา อย!างยางยืน คือไม!ทําลายระบบนิเวศ มีการเพาะเลี้ยงสัตว*น้ํา และการปลูกป@าทดแทน ตลอดจน
การท!องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเน�นไม!ให�ทําลายระบบนิเวศ เนื่องจาก ระบบนิเวศชุนชนบ�านสามช!องเป5น
ลักษณะป@าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ* ชาวบ�านสามารถประกอบอาชีพต!าง ๆ ได�มากมาย เช!น การดักกุ�ง 
การออกเรือจับปลา การจับปูใช�ยอท่ีทําจากไม�ไผ! เม่ือก!อนตามบ�านยังไม!มีการใช�อวนท่ีทันสมัย ส!วนใหญ!
ชาวบ�านใช�วิธีทอดแหหน�าบ�าน เม่ือมีการดํารงชีวิตเรื่อยมาจึงเกิดป�ญหาต!อระบบนิเวศและทรัพยากร 
ต!าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากประชากรในชุมชนท่ีมากข้ึน จากเดิมมีกันอยู!แค! 30 กว!าครอบครัว แต!ใน
ป�จจุบันมีมากกว!า 200 ครอบรัว ต!างคนต!างทํามาหากิน ทําให�ในป�จจุบันเครื่องมือจับสัตว*น้ํา อาทิ ยอ
และลอบท่ีทําจากไม�ไผ!แทบไม!มีแล�ว ชาวบ�านนิยมเครื่องมือท่ีทันสมัยกว!า  หรือป�ญหาท่ีเกิดจากชุมชน
ใกล�เคียง เช!น ชุมชนอ่ืน ๆ สร�างบ!อกุ�งตามต�นน้ํา ทําให�เกิดน้ําเสียจากการให�อาหารและยา ดินโคลน 
ต!าง ๆ เริ่มเปลี่ยนสี รวมถึงการเกิดเหตุซึนามิเม่ือปY 2547 สร�างผลกระทบให�กุ�งไม!มีให�ชาวบ�านจับถึง



46 
 

เกือบ 2 ปY เครื่องมือท่ีใช�จับสัตว*น้ําเสียหายหมดจากน้ําท!วมขัง สาเหตุเหล!านี้ทําให�ชาวบ�านเริ่มมีการต้ัง
กลุ!มต!าง ๆ เพ่ือรักษาระบบนิเวศของชุมชนและทําให�ทรัพยากรต!าง ๆ อุดมสมบูรณ*มากข้ึน     

2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง 
ชาวชุมชนสามช!องเหนือ มีวิถีเกษตรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับระบบนิเวศ เช!น การ

ปลูกผักพืชบ�าน รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช!น ยางพารา และปาล*มน้ํามัน วิถีประมงพ้ืนบ�าน เช!นการต!อ
เรือท้ังเรือนั่งสัญจร และเรือประมงชายฝ�Eง ความรู�ในการใช�เครื่องมือประมงพ้ืนบ�านต!างๆ รวมท้ังท่ีเครื่องมือ
ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เช!น เบ็ด ลอบ อวน และท่ีมีการพัฒนาและศึกษาเพ่ิมเติมอย!างต!อเนื่อง  
เช!น การพัฒนาเครื่ องมือเพาะเลี้ ยงหอยนางรม จากใช� ไม� ไผ!  มาใช�ยางรถจักรยานยนต* เก! า  
ซ่ึงสามารถลดต�นทุนไม�ไผ! ซ่ึงหายาก และระยะเวลาการใช�สั้น ตลอดจนไม!ทําลายป@าไผ!ตามธรรมชาติอีกด�วย 
           ชาวชุมชนบ�านสามช!องเรียนรู�ท่ีจะใช�ภูมิป�ญญาจาการสังเกตพฤติกรรมของ
สัตว*น้ําเพ่ือพัฒนาเครื่องมือประมง เช!น การล!อหอยการจับปลา การจับกุ�งเคย  การจับปู  เช!น จับปูม�า
ต�องห!างฝ�Eงไปอีก ส!วนปูดําจับตามคลอง ป@าโกงกาง วิธีการจับ ใช�รอบวางดักปูตอนน้ําลด หรือถ�าน้ําแห�ง
จะเห็นเส�นทางเดินของปู ใส!ปลาเล็กเป5นเหยื่อ พอตอนน้ําข้ึนปูจะได�กลิ่นเหยื่อก็จะออกมา แล�วพอตอน
น้ําข้ึนเต็มท่ีจึงไปดึงลอบท่ีวางไว�  
    การล!อหอยนางรม เป5นภูมิป�ญญาท่ีสืบทอดกันมารุ!นสู!รุ!น เด็กๆ 8-9 ปY ก็จะ
ออกล!อหอยกันกับผู�ใหญ!แล�ว โดยชาวประมงก็จะเรียนรู�เองจากประสบการณ*อันยาวนาน ในท่ีนี้ชาวบ�าน
ไม!เรียกว!า การจับหอย แต!เรียกกันว!า การล!อหอย เนื่องจากแค!นําอุปกรณ*ไปวางล!อไว� อุปกรณ*ท่ีมีเชื้อ
หอยก็จะมาติดเอง ซ่ึงถ�าการจับนั้นก็สามารถทําได�โดยไปหาตามขอบฝ�Eงท่ีหอยจะมาติด แต!ก็จะได�
ปริมาณน�อยกว!าการนําอุปกรณ*มาล!อไว�เป5นพ้ืนท่ีของใครของคนนั้น ไม!ต�องไปแย!งกันหาจับ 

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน 
ชาวบ�านสามช!องเหนือ ต้ังอยู!ในบริเวณอ!าวพังงา จึงอุดมสมบูรณ*ด�วยอาหารจาก

ทะเลและป@าโกงกาง ชาวบ�านใช�ทรัพยากรท่ีมีในท�องถ่ิน ผลิต ปรุง เป5น อาหารพ้ืนบ�าน ได�แก! อาหารทะเล 
ท่ีได�จากวิถีชีวิตประมงชายฝ�Eง ตลอดจนอาหารพ้ืนบ�านมุสลิมภาคใต� และการทําขนมจาก นอกจากนั้นยังมี
การเรียนรู�ท่ีจะใช�พืชสมุนไพรท�องถ่ินมาใช�บําบัดโรค เช!น ชาจากต�นเหงือกปลาหมอ เป5นต�น 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ชุมชนบ�านสามช!องเหนือเป5นชาวมุสลิมท่ียึดวิถีของอิสลามอย!างเคร!งครัดท้ัง

เครื่องแต!งกายท่ีมีชุดพ้ืนเมืองอันเป5นเอกลักษณ*ของชาวมุสลิมพ้ืนบ�านภาคใต� อาหารการกิน มีมัสยิด
ประจําชุมชนท่ีเป5นท่ียึดเหนี่ยว และสั่งสอนลูกหลานให�ปฏิบัติตามวิถีแห!งอิสลาม มีศิลปะการแสดงท้ังท่ี
สืบทอดมาจากบรรรพบุรุษอย!างลิเกฮูลู และประเพณีท่ี เป5นการผลิตใหม!ทางวัฒนธรรม ศิลปะมวยไทย  
การแข!งเรือ นอกจากนั้นยังมีภูมิป�ญญาความรู� อ่ืนตามวิถีท�องถ่ิน เช!น การตัดใบจากมวนยาสูบ การทํา
กรงนก และหัวเรือโทง เป5นต�น และศิลปะหัตถรรมท่ีเป5นเครื่องมือประมง เช!น เบ็ด อวน ลอบ เป5นต�น 
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4.2.3 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านบางพัฒน. 
  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

ชาวชุมชนบ�านบางพัฒน*มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิถีของชาวทะเล ตามภูมิป�ญญา
ชาวบ�าน ท้ังความรู�เรื่องพรรณไม� สัตว*น้ํา สัตว*ป@าในระบบนิเวศป@าชายเลน  และการดํารงชีวิตอยู!
ท!ามกลางมรสุมทางทะเลเนื่องจากสภาพอากาศ ตลอดจนการดํารงวิถีประมงท่ีไม!ทําลายระบบนิเวศ  
มีการเพาะเลี้ยงสัตว*น้ํา  นอกจากนั้นยังมีการปลูกป@าทดแทน การจัดต้ัง ธนาคารปูเพ่ืออนุรักษ*พันธุ*ปู  
ตลอดจนการท!องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเน�นไม!ให�ทําลายระบบนิเวศ 

2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง 
ชาวชุมชนบ�านบางพัฒน* อยู!กลางทะเล จึงมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีเก่ียวข�องกับ

ระบบนิเวศ เช!น วิถีประมงพ้ืนบ�าน  ได�แก! ความรู�ด�านการดักลอบ วางอวน การเลี้ยงสัตว*น้ําเพ่ือการค�า 
เช!น การเลี้ยงปลาเกKา ปลากระพง ปลากระบอก เป5นต�น 

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน 
              ชาวบ�านพัฒน* ก�เช!นเดียวกันกับอีกหลายๆชุมชนในอ!าวพังงา ท่ีอุดมสมบูรณ*
ด�วยทรัพยากรธรรมชาติ นํามาปรุงเป5นอาหารพ้ืนบ�าน ได�แก! อาหารทะเลสดๆ ท่ีได�จากวิถีชีวิตประมง
ชายฝ�Eง และพืชพรรณจากป@าชายเลน ตลอดจนอาหารพ้ืนบ�านมุสลิมภาคใต� และการแปรรูปอาหาร
อาหารทะเลสดเป5นอาหารทะเลแห�ง อาทิ ปลากระบอกแดดเดียว เป5นต�น นอกจากนั้นกะปLจากบ�าน
บางพัฒน* ถูกนํามาปรุงเป5นเมนู กะปLค่ัวท่ี ใครมาเยือนบ�านบางพัฒน*ต�องชิม กะปLค่ัว เป5นภูมิป�ญญาใน
การปรุงอาหาร ท่ีเริ่มมาจากการคิดค�นจากวัตถุดิบท่ีมีในหมู!บ�าน และทุกบ�านสามารถทําได�ง!าย เพราะ
วัตถุดิบท่ีใช� คือ กะปL กะปLก็ผลิตกันเองในหมู!บ�าน รุ!นปู@ย!าท่ีสืบทอดกันมา จนกลายมาเป5นอาหารพ้ืนบ�าน
ของเป5นท่ีนิยมและถูกถ!ายทอดแบบคนในครอบครัวถูกปลูกฝ�Eงมาต้ังแต!เด็ก 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ชุมชนบ�านบางพัฒน*เป5นชาวมุสลิมท่ียึดวิถีของอิสลามอย!างเคร!งครัดท้ังเครื่อง

แต!งกายท่ีมีชุดพ้ืนเมืองอันเป5นเอกลักษณ*ของชาวมุสลิมพ้ืนบ�านภาคใต� อาหารการกิน มีมัสยิดประจําชุมชน
ท่ีเป5นท่ียึดเหนี่ยว และสั่งสอนลูกหลานให�ปฏิบัติตามวิถีแห!งอิสลาม และศิลปะหัตถรรมท่ีเป5นเครื่องมือ
ประมง เช!น อวน ลอบ เป5นต�น นอกจากนั้นยังมี ภูมิป�ญญาการต!อเรือ ท่ีนับวันจะเลือนหายไปจากชุมชน ใน
ชุมชนบ�านบางพัฒน* มีการต!อเรือ 2 แบบ คือ เรือมาตร และเรือหัวโทง สําหรับเรือมาตรเป5นเรือขนาดเล็ก 
โครงเรือทํามาจากไม�ขนาดใหญ! ส!วนใหญ!ไม!ติดเครื่องยนต* โดยใช�พายในการบังคับเรือ เรือมาตรใช�ในการ
จับปลาเล็ก กุ�ง เคย ซ่ึงในป�จจุบันท่ีชุมชนไม!ได�มีการใช�เรือมาตรแล�ว เนื่องมาจากต�นไม�ขนาดใหญ!ท่ีจะเอา
ไม�มาต!อเรือมีจํานวนน�อยลง และช!างต!อเรือก็มีจํานวนน�อยลงเช!นกัน จึงไม!เป5นท่ีนิยมและค!อย ๆ หายไป
จากชุมชน ส!วน เรือหัวโทง มีลักษณะเด!นท่ีหัวเรือ เป5นท!อนไท�ใหญ!เด!นสง!าอยู!ด�านหน�า ซ่ึงขนาดส!วนหัวเรือ
นี้จะมีขนาดเล็กใหญ!แตกต!างกันไปในแต!ละชุมชน เรือหัวโทงชาวบ�านบางคนก็เรียก เรือหางยาว เพราะมี
ลักษณะหางยาว ใช�เครื่องยนต*ขับเคลื่อน การใช�งานคือ การจับปลา การวางอวนปลา และปู 
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ความรู�ในการต!อเรือเป5นในลักษณะของการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม คือ  
การถ!ายโอนความรู�โดยตรงระหว!างบุคคล เช!น การสืบทอดความรู�การต!อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตา
ยายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท�องของครอบครัว 
นอกจากภายในครอบครัวแล�วยังมีการถ!ายทอดความรู�จากเพ่ือนบ�าน รวมถึงช!างท่ีเป5นผู�ชํานาญในการ
ต!อเรือของหมู!บ�าน ซ่ึงในป�จจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช!างอยู!เพียง 3-4 คน เท!านั้น 
 

4.2.4 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านท)าดินแดง 
  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
   ชาวบ�านท!าดินแดงเป5นคนทะเลท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบนิเวศของท�องทะเล 
ท้ังเรื่องของป@าชายเลนซ่ึงเป5นทรัพยากรท่ีสมบูรณ*มาก ชาวชุมชนบ�านท!าดินแดงเรียนรู�พฤติกรรรมของ
สิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวข�องกันในระบบนิเวศ เป5นความรู�ชุมชนท่ีถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น เช!น ใน ป@าโกงกาง นกกิน
ปลาจะร�องตอนน้ําข้ึนการสังเกตผึ้ง  เม่ือไปตีผึ้ง  ห�ามเหยียบผึ้งให�ข้ีแตก เพราะตัวอ่ืนได�กลิ่นจะตามมารังผึ้ง 
ปกติทํารังในท่ีสูง ถ�าย�ายลงมาทํารังในท่ีตํ่าแสดงว!าพายุจะเข�าหิ่งห�อย บินสูงอากาศปกติ บินตํ่าพายุจะเข�า 
แย� จะอุดรูตอนฝนจะตก อากาศปกติจะเห็นออกมาวิ่งและปากรูเปLด คลื่น เสียงคลื่นปกติจะดังจากฝ�Eงท�าย
เหมือง ถ�าย�ายเสียงมาดังฝ�Eงเขานางยักษ* ใน 1-2 วัน จะมีฝนหรือพายุขอนไม� ลอยน้ําแบบต้ัง พายุจะเข�า  
1-2 วัน ฟ<าแลบ แบบแนวต้ังพายุจะมาเร็ว ให�รีบเข�าฝ�Eง และห�ามออกจากฝ�Eง เป5นต�น 
   เรื่อง ป@าชายเลน มีสภาพสมบูรณ*มาก มีบึง คลอง พันธุ*ไม� สัตว* พืช และพืช
สมุนไพร จํานวนมาก อาทิ 

- ไม�ใช�สอย ได�แก! โกงกาง ตะบูน แสม ถ่ัวขาว ฝาด เป5นต�น 
- ไม�ทํายา ได�แก! แก�มหมอ ตาตุ!ม เป5ง เป5นต�น 
- สัตว*บก ได�แก! ลิง ตะกวด แย� นกกินปลา งู เป5นต�น 
- สัตว*น้ํา ได�แก! ปูม�า ปูดํา กุ�ง หอย ปลา เป5นต�น 
ภายในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรในท�องถ่ินให�ใช�อย!างเพียงพอ โดยมีการ 

ต้ังขอบข!ายภายในชุมชน ดังนี้ 
- การตัดไม� คือ แบ!งพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตัดได�กับห�ามตัดไว� และก!อนจะตัดจะต�อง

ทําหนังสือไปขออนุญาตกับทางผู�ใหญ!บ�านก!อน คนในชุมชนให�ความร!วมมือกันดี โดยส!วนใหญ!ชาวบ�าน 
ก็จะตัดไปสร�างบ�านเรือน ท่ีพักอาศัย ไม!มีการลักลอบตัดไม�ภายในชุมชน เพ่ือจะได�มีไม�ไว�ใช�ตลอดไป 
ตอนช!วงสึนามิ ได�ต�นโกงกางช!วยกันน้ํากันลมไว� จึงโดนแค!ข�างหน�า  

- การจับปลา คือ ชาวบ�านท!าดินแดงมีกฎชุมชนว!าห�ามใช�อวนตาถ่ี ห�ามใช� 
ยาเบ่ือ เพ่ืออนุรักษ*ไว�ให�ลูกหลาน 
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2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"ง 
     บ�านท!าดินแดงเป5นหมู!บ�านท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับทะเลป@าชายเลน มีป@าโกงกางท่ีอุดม 
สมบูรณ*พ้ืนท่ีส!วนใหญ!เป5นดินทราย ในฤดูแลง�อากาศจึงค!อนข�างร�อน พืชท่ีเพาะปลูก โดยท่ัวไปในพ้ืน
ท่ีดินทรายเป5นพันธุ*ไม�ท่ีทนร�อนดีดี เช!น ปาล*มน้ํามัน  มะพร�าว  มะม!วงหิมพานต* เป5นต�น สภาพพ้ืนท่ีไม!
เหมาะสําหรับการทําสวนผลไม� เพราะดินทรายมีความร�อนสูงอัตราการ เจริญเติบโตของพืชไม!ดี ไม!ออก
ผลผลิต ชาวชุมชนจึงเรียนรู� ท่ีจะแก�ป�ญหาปลูกผักไร�ดินปลอดสารพิษ เป5นภูมิป�ญญาใหม!ท่ีได�จาก
การศึกษาเพ่ิมเติม  ผักไร�ดินท่ีชุมชนปลูกมี 2 ประเภท คือ             

 -  การปลูกในระบบ dynamic root  floating technique ( DRFT ) พันธุ*ผักท่ี
ใช�ปลูกคือ ผักไทยท่ัวไป  เช!น  ผักบุง�  คะน�า  ผักกาดขาวใหญ!  ผักกาดขาวปลี และผักกาดกวางตุ�ง 

-  การปลูกในระบบ nutrient  film  technique (NFT) พันธุ*ผักท่ีปลูกแล�ว
ให�ผลผลิตดี คือ ผักประเภทสลัดสายพันธุ* บัตเตอร*เฮด (butter  head) เรดโอWค  (red  oak)  กรีนโอWค 
(green  oak) มีการทําเกษตรอินทรียชีวภาพ  มีการผลิตปุ�ยไวใช�เอง  เช!น  ป�ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ ท่ีได�
จากพืชสมุนไพรในการป<องกัน กําจัดศัตรูพืช การทําเกษตรพ้ืนบ�านของชุมชน พันธุ*พืชท่ีเกษตรกรปลูกกัน
อยู!ท่ัวไป เช!น ถ่ัวฝ�กยาว  แตงกวา  มะระ มะเขือกลม  มะเขือยาว พริกข้ีหนูนอกจากนั้นยังมีการทําประมง
ชายฝ�E งเช!นเดียวกับหลายๆหมู!บ� านในฝ�E งทะเลอันดามัน ผลผลติทางด�านการประมงพ้ืนบ� าน   
และการเพาะเลี้ยงการสัตว*น้ําชายฝ�Eง เช!น หอยแมลงภู! หอยนางรม ปลาเกKา ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว     
ปูนิ่ม เป5นต�น  

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน 
เนื่องจากบ�านท!าดินแดง เป5นแหล!งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ*ท้ังจากทะเล ป@าชาย

เลน ป@าพรุรวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ชาวบ�านสร�างภูมิป�ญญาในการใช�ทรัพยากรเพ่ือผลิตอาหาร  
ท่ีไม!เพียงแค!ได�รสชาติ แต!กลับมีสรรพคุณทางยา เป5น สมุนไพรพ้ืนบ� านรักษาโรค เช!น แกงผักหวานใส!
กะทิ ท่ีมีสรรพคุณแก�ร�อนใน แก�โรคคางทูม แก�ปวดมดลูก ปวดข�อ และพืชสมุนไพรอ่ืนๆท่ี เป5นพืชท่ีหาได�
จากแนวป@าชายเลน เช!น เหงือกปลาหมอ ต�นเป<ง  หัวร�อยรู ฯลฯ    

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
   ชาวชุมชนท!าดินแดงมีท้ังชาวไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู!ร!วมกันจึงมีประเพณี 
และมีกิจกรรมทางศาสนา ท้ังประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ   เช!น ไปวัดในวันพระ การทําบุญวัน
ข้ึนปYใหม! พิธีบวชนาค วันสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลกินเจ (ไทยเชื้ยสายจีน) วันสงกรานต* เป5นต�น และ
ประเพณีและวัฒนธรรมของอิสลาม ประเพณีฮารีรายอ วันเมาลิด การทําละหมาดวันศุกร* การถือศีลอด 
เป5นต�น 

     เนื่องจากชาวชุมชนบ�านท!าดินแดงมีการประกอบอาชีพประมงมาช�านาน จึงได�มี
การนําเอาภูมิป�ญญามาใช�ในการทํา เครื่องมือทางการประมง โดยใช�วัสดุอุปกรณ*ท่ีมีอยู!ตามธรรมชาติ   
เช!น ไม�ไผ! เถาวัลย* หวายชนิดต!างๆ มาใช�ทําาเครื่องมือในการประกอบอาชีพประมง  เช!น การทําลอบ    
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ทําไซ การเย็บแห อวนชนิดต!างๆ การทําโพงพาง  ภูมิป�ญญาในการต!อเรือประมงพ้ืนบ�านฯลฯ รวมถึง
อุปกรณ*เครื่องใช�ในครัวเรือน เช!น จักสานเสื่อกระจูด และเตย การทําหมวกเปY\ยวจากใบไผ!   ฝาสานไม�ไผ!
สําหรับก้ันบ�าน การเย็บจากทะเลสําหรับมุงหลังคาบ�าน การทําไม�กวาดไม�ไผ! ไม�กวาดทางมะพร�าว และ 
กระต!ายขูดมะพร�าว เป5นต�น   

 
4.2.5 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านทุ)งนางดํา 

  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
   ชาวชุมชนบ�านทุ!งนางดํามีความรู�เก่ียวกับระบบนิเวศ ท่ีหลากหลายของตนเอง 
ท้ังป@าชายเลน ป@าพรุ และทุ!งหญ�า ซ่ึงชาวชุมชนเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศเหล!านี้ จากการสังเกต จดจํา และ
ถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุกหลานรุ!นหลัง รวมถึงวิชาสังเกต ลม น้ํา ฟ<า อันเป5นวิถีท่ีคนทะเลต�องเรียนรู� 

2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"ง 
                         เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะ ท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ชาวชุมชนบ�านทุ!งนางดํา จึงมีอาชีพท่ีหลากหลายท้ังสวนผลไม� สวนยาง และอาชีพประมงซ่ึงเป5นอาชีพ
หลักของชาวบ�าน ส!วนใหญ!เป5น การประมงชายฝ�Eง จําพวก อวนกุ�ง อวนปลา ตกหมึก วางลอบปู ลอบ
หมึก ลอบหอย ลอบปลาเกKา ชาวชุมชนสามารถพัฒนาความรู� และภูมิป�ญญา เหล!านี้เป5นความรู�ชุมชนได�  

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน 
ชาวบ�านทุ!งนางดํา มีความรู� และภูมิป�ญญา ในการผลิต อาหาร และปรุง

อาหารจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู!มากมายในพ้ืนท่ี ท้ังทรัพยากรทางทะเล และจากป@า เช!น เห็ดนานา
ชนิด ผักหวาน แม�แต!หญ�าทะเล และท่ีเป5นเอกลักษณ*ของชาวทุ!งนางดําคือ การปรุงอาหารจากหัวกระทือ 
โดยแกงหัวกระทืออ!อน ใส!กระทิ เป5นอาหารชั้นยอดของชาวบ�านทุ!งนางดํา มีสรรพคุณในการ 
ขับลม และแก�ท�องอืดอีกด�วย นอกจากใช�เป5นอาหารแล�วยังเป5นสมุนไพรอีกด�วย  

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ชุมชนบ�านทุ!งนางดําสมาชิกส!วนใหญ!นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีประเพณีต!างๆ

ท่ีส!วนใหญ! เป5นประเพณี สําคัญทางศาสนาอิสลามดังเช!นชาวมุสลิมท่ัวไป ส!วนหัตถกรรมพ้ืนบ�านส!วน
ใหญ!ทําอุปกรณ*ประมง ได�แก!  อวน ลอบ และงานจักสานต!างๆส!วนใหญ!ทําใช�กันในครัวเรือน 

 
4.2.6 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านท)าเขา 

  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัยากรธรรมชาติ 
   ชาวชุมชนบ�านท!าเขาอาศัยอยู!กับทะเลมาเนิ่นนานเลยมีความรู�เก่ียวกับระบบ
นิเวศ ท�องทะเล และชายฝ�Eง เช!นป@าชายเลนลําคลองปากแม!น้ํา  ชาวชุมชนเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศจาก
การสังเกต จดจํา และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุกหลานรุ!นหลัง เช!นการสังเกตฟ<า สังเกตน้ํา เมฆ 
และลม เป5นวิถีความรู�ของชาวประมงท่ีเรียนรู�จากประสบการณ* และการสังเกตจดจํา  
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2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง 
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะ ท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ชาวชุมชนบ�านท!าเขา จึงมีอาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังความรู�ในเชิงเกษตรกรรม เช!น ทําสวนผลไม� เช!น
มะม!วง มะพร�าว สะตอ สวนยางพารา ตลอดจนการทํานาข�าวซ่ึงเป5นอีกหนึ่งภูมิป�ญญาของชาวท!าเขา  
ท่ีกําลังเลือนหายไป นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมงชายฝ�Eง เช!น การทําอวนลอย อวนลอยกุ�ง อวนปลา
ทราย ลอบดักปลา  เป5นต�น 

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน 
กะปL เป5น ถือเป5นอาหารยอดนิยมของชางท!าเขา เช!นเดียวกับชุมชนคนทะเล

อ่ืนๆ ดังนั้นกะปLจึงเป5นอาหารคู!ครัวของชาวบ�านท!าเขา และความรู�ในการปรุงและประกอบอาหารจาก
กะปLจึงเป5น ภูมิป�ญญาชุมชนของชาวบ�านท!าเขา โดยเฉพาะ น้ําพริกกะปL ซ่ึงเป5นอาหารหลักท่ีทุก
ครัวเรือนขาดไม!ได� โดยมีสูตร และเคล็ดลับในการปรุงน้ําพริกกะปLของชาวบ�านท!าเขาดังนี้  โดยมีวิธีการ
ทํา คือ นํากะปL หอมแดง มะนาว กุ�งสด หรือปลาชิงชัง และพริกสดหั่นพริก ซอยหอมแดง หั่นกุ�งท่ีลวก
แล�วเป5นชิ้นเล็กๆ ใส!กะปL บีบมะนาว ใส!น้ํานิดหน!อย ใส!มะขามเปYยกนิดนึง ใช�มือขยํา จะโขลกก็ได� แต!ถ�า
โขลกไม!ต�องใส!น้ํา เสร็จแล�วนํามาปรุงรสตามต�องการ นอกจากนั้นปราชญ*ชุมชนแห!งบ�านท!าเขายังเรียนรู�
สรรพคุณของพืชสมุนไพรท่ีมีอยู!ในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีปลุก และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมาเป5นยารักษาโรค   
เช!นใบฝรั่ง นํามาต�มน้ําหั่นหัวท�าย ต�ม 1 กํามือ แก�ท�องร!วงหญ�าหนวดแมว (เป5นดอกไม�) สีขาวคล�าย
หนวดแมว นํามาล�างให�สะอาดต�มท้ังต�นนํามากิน แก�โรคไต และคนท่ีป�สสาวะไม!สะดวกเสลดพังพอน  
นําใบมาตําแล�วนํามาแปะบาดแผล แก�พิษแมลงสัตว*กัดต!อยผักบุ�งทะเล นําใบมาตํา แก�พิษแมงกะพรุน 
นํามาทาบริเวณท่ีโดนพิษ เป5นต�น 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
เนื่องจาก ชุมชนบ�านท!าเขา สมาชิกส!วนใหญ!ร�อยละ 99 นับถือศาสนาจึง  

มีประเพณีต!างๆท่ีส!วนใหญ! เป5นประเพณี สําคัญทางศาสนาอิสลาม เช!น ประเพณีแต!งงาน การถือศีลอด 
วันตรุษอิดินฟLตริ  วันตรุษอิดินอัดฮา และงานเมาลิด 

หัตถกรรมพ้ืนบ�านนอกจาก การทําอุปกรณ*ประมง ได�แก!  อวน ลอบ แล�ว  
ยังมีการจักสานเสื่อ สานกระสอบจากใบเตย และการทําผ�าบาติก 

 
4.2.7 ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านอ)าวกะพ�อ 

  1) ความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัยากรธรรมชาติ 
ชาวชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ  มีความรู�เก่ียวกับระบบนิเวศ ท�องทะเล และชายฝ�Eง 

เช!นป@าชายเลนลําคลองปากแม!น้ําและท่ีสําคัญเป5นแหล!งหญ�าทะเลท่ีอุดมสมบูรณ*เป5นแหล!งหากินของ 
ดาวทะเลซ่ึงป�จจุบันนับว!าเป5นสัตว*ทะเลท่ีหายาก ซ่ึงหาดูได�ตอนน้ําแห�งลง ในช!วง 13 คํ่า ถึง 3 คํ่า  
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มีลักษณะและสีสันแตกต!างกันไป มีท้ัง ดาวทรายดาวหนาม ชาวชุมชนเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศจากการ
สังเกต จดจํา และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลูกหลานรุ!นหลัง 

2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง 
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะ ท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ชาวชุมชนบ�าน จึงมีอาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังความรู�ในเชิงเกษตรกรรม เช!น ทําสวนผลไม� สวนยางพารา 
ตลอดจนการทํานาข�าว นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมงชายฝ�Eง เช!น การวางลอบ วางอวน และป�จจุบันมี
การพัฒนาหาความรู�เรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชัง 

3) อาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน 
ชาวบ�านอ!าวกะพ�อมีความรู� และภูมิป�ญญา ในการผลิต อาหาร และปรุงอาหาร

จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู!มากมายในพ้ืนท่ี ท้ังทรัพยากรทางทะเล และจากวิถีเกษตรกรรม รวมถึงการ
ปรุงอาหารจากสัตว*ทะเลท่ีหายาก เช!น ปลิงทะเล เป5นต�น ส!วนใหญ!จะเป5นแกงกะทิ เนื่องจากสามารถหา
วัตถุดิบในท�องถ่ิน เช!นมะพร�าวท่ีมีอยู!ท่ัวเกาะ นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู�ในการค�นหาสรรพคุณจากพืช
สมุนไพรในท�องถ่ิน เช!นต�นกําแพงเจ็ดชั้น ซ่ึงถือเป5นยาอายุวัฒนะ และมีสรรพคุณครอบคลุมทุกโรค  

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ สมาชิกส!วนใหญ!ร�อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม จึงมี

ประเพณีต!างๆท่ีส!วนใหญ! เป5นประเพณี สําคัญทางศาสนาอิสลาม เช!น ประเพณีการละหมาดวันศุกร*การ
แต!งงาน การถือศีลอด งานเมาลิดและการเฝ<ากุโบร* หรือสุสาน 

หัตถกรรมพ้ืนบ�านส!วนใหญ! การทําอุปกรณ*ประมง ได�แก!  อวน ลอบ และงาน
จักสานต!างๆส!วนใหญ!ทําใช�กันในครัวเรือน 

 

4.3 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถิ่น 
การจั ดการความรู� ภู มิป�ญญาท� องถ่ินของเครื อข! ายท!องเ ท่ียวโดยชุมชนจั งหวั ดพังงา  

ท่ีได�ทําการศึกษาในครั้งนี้ รวม ท้ังสิ้น 7 ชุมชน ได�แก! 1) ชุมชนบ�านโคกไคร 2) ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ  
3) ชุมชนบ�านบางพัฒน* 4) ชุมชนบ�านท!าดินแดง 5) ชุมชนบ�านทุ!งนางดํา 6) ชุมชนบ�านท!าเขา และ  
7) ชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ ซ่ึงศึกษาตามกระบวนการการจัดการความรู� ท่ีแบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ได�แก!  
การสร�างความรู� การจัดเก็บองค*ความรู� การถ!ายทอดความรู� และการนําความรู�ไปใช�ประโยชน* โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

4.3.1 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านโคกไคร มีกระบวนการจัดการความรู�
แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�     
 ชุมชนบ�านโคกไคร มีวิธีการสร�างความรู�เรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ  
ด�วยการแสวงหาความรู�จากประสบการณ* ชาวชุมชนเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศจากการสังเกต การจดจํา 
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และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุกหลานรุ!นหลัง เป5นการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) 
ภายในครอบครัว ตลอดจนเรียนรู�จากการศึกษาดูงานจากภายนอก เป5นการสร�างความรู�แบบปรับเปลี่ยน
สู!ภายใน (internalization) ท่ีเป5นการสร�างความรู�แบบเฉพาะตน จากความรู�แบบชัดแจ�ง ในเรื่องการท่ี
จะอนุรักษ* จัดการระบบนิเวศ สิ่งแวดล�อมและการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย!างยั่งยืน เพ่ือท่ีจะประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาพ้ืนท่ีเป5นแหล!งท!องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเรียนรู�จากผู�อ่ืนท่ีทําและประสบผลสําเร็จ
มาแล�ว และจากนั้นผู�ท่ีได�เรียนรู�มาแล�ว ก็มานํามาสู!การปฏิบัติ และเกิดการถ!ายโอนความรู�กันในชุมชน
อีกครั้ง  
 ในเรื่องวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�Eง นั้น การสร�างความรู� ในวิถีประมงของ
ชาวโคกไคร ใช�วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว*น้ํา ออกมาเป5นเครื่องมือในการทําการประมงชายฝ�Eง
ท่ีมีความสอดคล�องกับสิ่งท่ีพบ เช!น อวน ลอบ หรือ ไซ เป5นต�น นับเป5นการสร�างความรู�ท่ีเป5นการสร�าง 
ปฎิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ใครมีความรู�เอาความรู�มาแลกเปลี่ยน และพัฒนาร!วมกัน และ
ถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น  

ด�านอาหารและสมุนไพรพ้ืนบ�าน สําหรับบ�านโคกไครแห!งนี้มีภูมิป�ญญาเรื่องการทํากะปL 
เป5นภูมิป�ญญาท่ีสืบทอดกันมาช�านาน ข�อแตกต!างของกะปLในแต!ละชุมชน ชาวบ�านได�ให�ข�อมูลว!า กะปL 
โคกไครจะอร!อยกว!าท่ีอ่ืน ๆ ได� เพราะมีสูตรท่ีลงตัวแล�ว เป5นกะปLท่ีทําด�วยมือ ไม!ใช�เครื่อง และผสมผสาน
กับความเคยชิน ความชํานาญในการทํา รวมถึงการใส!ใจในการเลือกวัตถุดิบต!างๆ ซ่ึงกระบวนการทําท้ังหมด 
พวกเขาได�เห็นจากท่ีรุ!นปู@ย!าตายาย และบิดามารดาทํามา นับสร�างความรู�จากประสบการณ*โดยตรง  
พร�อมด�วยการฝ�กปฏิบัติมาตลอด 

 สุดท�ายคือ ด�านประเพณี วัฒนธรรม มีการถือศีลอด การทําสุหนัตเด็ก การจัดงาน
มัสยิดท่ีปฏิบัติกันมาตลอด ซ่ึงโดยส!วนใหญ!จะเป5นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ในด�านของ
หัตถกรรมพ้ืนบ�าน มีการทําอุปกรณ*ประมง ได�แก! การทําไซดักปลา เป5นภูมิป�ญญาพ้ืนบ�านของชาวชุมชน
โคกไครมาแต!ช�านาน ท่ีก็ได�สืบทอดกันมาต้ังแต!บรรพบุรุษเช!นกัน ด�วยเหตุนี้เองทําให�การสร�างความรู�ใน
เรื่องของภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชุมชนบ�านโคกไครเป5นไปในลักษณะ การสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม 
(socialization) เป5นความรู�เฉพาะตนท่ีถ!ายโอนความรู�โดยตรงภายในครอบครัว ท่ีเป5นการเรียนรู�ผ!าน
ประสบการณ*ตรงร!วมกัน จากผู�ใหญ!ในบ�าน ท่ีเน�นการพูดคุยเป5นหลัก พร�อมด�วยการปฏิบัติท่ีซึมซับกัน
มานาน 
 2) การจัดเก็บองค.ความรู� 
  ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านโคกไคร พบว!า มีการบันทึกข�อมูลภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินเพียงเรื่องเดียวคือ การบันทึกสูตรการปรุงกะปL ในชุมชนจะมีกลุ!มแม!บ�านศึกษาสูตรการทํากะปL
จากแหล!งข�อมูลเดิม คือ ในชุมชนบ�านโคกไคร และสูตรการทํากะปLจากชุมชนใกล�เคียง นํามาทดลองและ
ปรับปรุงให�ได�สูตรท่ีคงท่ี ท่ีเป5นความร!วมมือกันของชาวบ�านภายในและภายนอกชุมชน โดยมีการบันทึก
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ออกมาเป5นหนังสือภูมิป�ญญากะปLชุมชน รวมถึงป<ายประชาสัมพันธ*ไวนิล และนําข�อมูลลงในแผ!นซีดี  
นับได�ว!า เป5นการจัดเก็บองค*ความรู�ท่ีมีระบบชัดเจนในรูปแบบต!างๆท้ังสื่อสิ่งพิมพ* และสื่ออิเลคทรอนิคส*  
  องค* ค วามรู� ใ นภู มิ ป�ญญาด� าน อ่ืนๆนั้ น  พบว! า  ไม! มี ก ารจั ด เ ก็บแต! อย! า ง ใ ด  
มีเพียงแนวทางท่ีชาวบ�านร!วมกันเสนอในเรื่องของการจัดเก็บองค*ความรู�ในวิถีเกษตรกรรมและ 
การประมงชายฝ�Eง ว!า ควรจัดเก็บในลักษณะของการจัดทําแผ!นพับข�อมูล จัดทําเป5นวี ดีโอสื่อ
อิเลคทรอนิคส* ต!างๆ ส!วนองค*ความรู�วิถีประมงชายฝ�Eงนั้น พบว!า ควรมีการการจัดเก็บในรูปแบบการทํา
เป5นตําราการเลี้ยงปลาในกระชังของหมู!บ�านโคกไครเพ่ือถ!ายทอดให�คนรุ!นต!อไปรู�จักอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติ พร�อมจัดต้ังศูนย*การเรียนรู�ชุมชน ท่ีจะเป5นสถานท่ีในการรวบรวมข�อมูลภูมิป�ญญา
ต!างๆ สุดท�ายคือ เรื่องของระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาตินั้น ควรจัดทําเส�นทางสํารวจธรรมชาติ 
และจัดให�มีการฝ�กอบรมไกด*เยาวชนท่ีจะเป5นตัวแทนในการท่ีจะเผยแพร!องค*ความรู�นั้นๆต!อไป 
 3) การถ)ายทอดความรู� 
 การถ!ายทอดความรู� พบว!า การทํากะปLของชาวชุมชมโคกไคร เป5นการถ!ายทอดความรู�
ระหว!างบุคคลไปสู!บุคคล (between individuals) คือ จาก จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่อง
มายังรุ!นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพท่ีทําต!อเนื่องมาเกือบร�อยปYแล�ว ชาวบ�านเรียกว!าเป5นความเคยชิน เช!น 
เม่ือเป5นเด็กก็มีการวิ่งไปหยิบวัตถุดิบต!าง ๆ ในการทํากะปLให�พ!อให�แม! จึงได�เรียนรู�จากผู�ใหญ!ไปในตัว
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการถ!ายทอดความรู�จากบุคคลไปสู!ระดับกลุ!ม (individuals to group) ด�วย 
เช!น มีการเผยแพร!ข�อมูลต!างๆไปยังกลุ!มแม!บ�านต!างชุมชน นักเรียน นักวิจัย ท่ีสนใจเข�ามาศึกษาวิธีการ
ผลิตกะปL ทางชุมชนก็ได�เผยแพร!ความรู�ให� 
 สําหรับการถ!ายทอดความรู�ในภูมิป�ญญาด�านอ่ืนๆ ก็เป5นการถ!ายทอดความรู�ระหว!าง
บุคคลไปสู!บุคคล (between individuals) คือ จาก จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!น
ลูกรุ!นหลาน เช!นกัน 
 4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 

การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า กลุ!มแม!บ�านกําลังทดลองทํากะปLผง ซ่ึงมีข�อดี คือ 
สามารถท่ีจะเก็บไว�ได�นาน พกพาได�สะดวก และเพ่ิมมูลค!าให�ผลิตภัณฑ*ชุมชนได�อีกทางหนึ่ง ซ่ึงหาก
สามารถผลิตได�อย!างมีมาตรฐาน จะสามารถให�นักท!องเท่ียวได�ทดลองตําเกลือ ช!วยทํา ช!วยตาก พอมี
ส!วนร!วมแล�วนอกจากกะปLก�อนด่ังเดิมซ่ึงนักท!องเท่ียวอาจมีข�อจํากัด เช!น การพกพา กะปLผงจะเป5น
ทางเลือกในการอุดหนุน ทําให�เพ่ิมช!องทางการขาย และประชาสัมพันธ*ข�อมูลเก่ียวกับกะปLของชุมชน
ได�มากข้ึน แต!ในป�จจุบันป�ญหาท่ีกลุ!มแม!บ�านพบอยู!คือ ยังขาดงบประมาณในการทําบรรจุภัณฑ* รวมถึง
เครื่องมือต!างๆ 

ในด�านของการนําความรู�ไปใช�ประโยชน*จากภูมิป�ญญาด�านอ่ืนๆ พบว!า เป5นการ
นําไปใช�วิถีชีวิตประจําวัน ใช�ในครัวเรือน เท!านั้น 
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4.3.2 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านสามช)องเหนือ มีกระบวนการจัดการ
ความรู�แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�     
  บ�านสามช!องเหนือมีวิธีการสร�างความรู�ในเรื่องการประมงชายฝ�Eง คือ การล!อหอย
นางรม เด็กๆในชุมชนจะเรียนรู�วิธีการล!อหอยจากบิดา พบว!า ตรั้งแต!อดีตมา เด็กผู�ชายท่ีมีอายุประมาณ 
8-9 ปY ก็จะออกล!อหอยกันกับผู�ใหญ!ได�แล�ว เด็กๆจะเห็นวิธีการล!อหอยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
เม่ือก!อนจะใช�ไม�ไผ! ต!อมาเป5นกระเบ้ือง จนป�จจุบันได�ใช�ยางล�อรถจักรยานยนต* ท่ีเป5นการสร�างความรู�
จากการสังเกตจากชุมชนอ่ืนๆ แต!ต�องมีเงินลงทุนมากข้ึน ส!วนเด็กผู�หญิงบางคนถึงแม�ไม!ได�ไปออกเรือก็
สามารถทําเป5นไปเอง โดยการรับรู�เองโดยสัญชาติญาณ โดยชาวบ�านกล!าวไว�ว!า “ถ�าคิดจะทํา ไม!ต�องมี
ใครสอนก็ทําได�” และการเรียนรู�ผ!านประสบการณ*ตรงนี้เอง เด็กจะซึมซับและสามารถนําไปปรับใช�ได�
อย!างเหมาะสม 
  ด�านระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น คือ ภูมิป�ญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรม ซ่ึงองค*
ความรู�และวิธีต!าง ๆ นี้ ชาวบ�านในชุมชนบ�านสามช!องเหรือได�เรียนรู�มาจากการสังเกตเห็นตัวอย!างจาก
บ�านใกล� ๆ กันในการประกอบอาชีพ ซ่ึงความรู�ท่ีได�มานั้นถูกนํามาจากชาวบ�านท่ีไปเห็นวิธีการในพ้ืนท่ี
ต!างชุมชน เช!น การใช�ยางรถจักรยายนต*มาเป5นท่ีล!อหอยนางรมให�มาเกาะนั้น ชาวบ�านบางคน ให�ข�อมูล
ว!า เคยเห็นผู�คนท่ีจังหวัดสุราษฎร*ธานีทํากันมาบ�างแล�ว ส!วนวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ*หอยนั้นเคยมีองค*กร
อิสระมาแนะนําให�ความรู�อยู!บ�าง จะเห็นได�ว!า การสร�างความรู�ในเรื่องจองระบบนิเวศและทรัพยากรของ
บ�านสามช!องเหนือ เป5นการสร�างความรู�แบบปรับเปลี่ยนสู!ภายใน (internalization)  ท่ีเป5นการสร�าง
ความรู�แบบเฉพาะตน จากความรู�แบบชัดแจ�ง โดยเรียนรู�จากผู�อ่ืนท่ีทําและประสบผลสําเร็จมาแล�ว และ
จากนั้นผู�ท่ีได�เรียนรู�มาแล�ว ก็มานํามาสู!การปฏิบัติ และเกิดการถ!ายโอนความรู�กันในชุมชน นั่นคือ เป5น
การสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในชุมชนบ�านสามช!องเหนือนั่นเอง 
  สําหรับภู มิป�ญญาท่ีเ ก่ียวกับอาหารและสมุนไพร พ้ืนบ�าน พ้ืนบ� านท่ี เป5น คือ  
ต�นจาก ท่ีมีประโยชน*หลากหลาย ใบจากเป<นต�นไม�ท่ีหาง!ายข้ึนตามป@าชายเลน เริ่มมาจากการนําใบจาก
มาทําเป5นหลังคาบ�าน และส!วนต!างๆของใบจากยังสามารถทําได�อีกหลายอย!าง เป5นการสร�างความรู�จาก
ประสบการณ*ตรง ด�วยการบอกเล!าปากต!อปาก ภายในครอบครัว จากบิดา มารดาสู!บุตรหลาน และสืบ
ทอดกันมาเป5นลําดับชั้น นับเป5นการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว และใน
ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ 

 ในด�านหัตถกรรมพ้ืนบ�าน พบว!า มีภูมิป�ญญาการต!อเรือ ท่ีมีการสร�างความรู�ลักษณะ
ของการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว จากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตายายสู!รุ!น
บิดามารดา และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท�องของครอบครัวมายาวนาน 
นอกจากการเรียนรู�ภายในครอบครัวแล�วยังมีการสร�างความรู�ด�วยการเรียนรู�จากเพ่ือนบ�าน รวมถึงช!างท่ี
เป5นผู�ชํานาญในการต!อเรือของหมู!บ�าน ซ่ึงในป�จจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช!างอยู!เพียง 3-4 คน เท!านั้น 
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 2) การจัดเก็บองค.ความรู�  
  ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านสามช!องเหนือนั้น พบว!า ไม!มีกระบวนการ
จัดเก็บท่ีชัดเจนนัก มีเพียงการรวมตัวของสมาชิกชุมชนท่ีก!อต้ังข้ึนมาเพ่ือรองรับกิจกรรมต!างๆ อาทิ การ
เดินเรือ การประกอบอาชีพของกลุ!มแม!บ�าน ความปลอดภัย ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆอีกหลายชุด
คณะกรรมการ แต!อย!างไรก็ตามมีข�อสังเกตท่ีว!า ในการประชุมหรือการทํางานของคณะกรรมการชุด
ต!างๆ ก็มีความสนใจท่ีจะถ!ายทอดเรื่องราว ความเป5นไป จุดเด!นในชุมชนอยู!แล�ว จึงมีความคิดท่ีว!า ใน
เรื่องของภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีพวกเขามีอยู!สามารถท่ีจะทําการจัดเก็บเพ่ือให�ความรู�ต!างๆไม!สูญหายไปจาก
ชุมชน โดยมีการเสนอแนวทางดังนี้ 1) จัดทําบอร*ดเป5นเรื่องราววิถีชีวิตประมงข้ึนท่ีศูนย*การเรียนรู�ของ
หมู!บ�าน มีท้ังข้ันตอนและรูปภาพประกอบ เพ่ือให�นักท!องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาได�ทําความเข�าใจก!อนสัก
เล็กน�อย โดยจะมีชาวบ�านเป5นเสมือนมัคคุเทศก*คอยแนะนําก!อนท่ีจะออกไปสัมผัสประสบการณ*จริง 
2) การจัดเก็บข�อมูลการเพาะหอยนางรมเพ่ือรักษาระบบนิเวศของชุมชนโดยกลุ!มท่ีจัดต้ังข้ึนมากันเอง  
มีกรรมการกลุ!มพลัดกันเป5นวิทยากร รวมถึงมีการจัดทําป<ายข�อมูลการปลูกป@าชายเลน แผ!นพับ และส!ง
ข�อมูลเพ่ือลงในในเว็บไซต*เครือข!ายการท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา รวมถึงการสร�างสะพานดูงานป@า
ชายเลนท่ีได�มาตรฐาน มีวิทยากรพาเดินให�ข�อมูล มีป<ายบอกข�อมูลสิ่งต!าง ๆ ท่ีอยู!ในระบบนิเวศของ
ชุมชน เป5นต�น  
  จะเห็นได�ว!า ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ แม�ท่ีผ!านมาจะยังไม!มีการจัดเก็บความรู� แต!มี
แนวทางท่ีชัดเจนท่ีออกมาในรูปแบบของแนวทางท่ีจะนําไปสู!การปฏิบัติในอนาคต 
 3) การถ)ายทอดความรู� 
 การถ!ายทอดความรู� พบว!า ความรู�ในภูมิป�ญญาท้ัง 4 ด�านชองชุมชนบ�านสามช!องเหนือ
ท้ังภูมิป�ญญาการล!อหอยนางรม ภูมิป�ญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรม ภูมิป�ญญาเรื่องใบจาก  และ
ภูมิป�ญญาการต!อเรือ นั้น เป5นการถ!ายทอดความรู�โดยตรงระหว!างบุคคล (between individuals) และ
พบว!า ในป�จจุบัน ป�ญหาของการถ!ายทอดในลักษณะนี้ คือ เด็กเยาวชนไม!ค!อยให�ความสนใจความรู�ของ
การต!อเรือ เนื่องจากอยากศึกษาต!อในด�านวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้นส!วนใหญ!แล�วผู�ท่ีมารับ
ความรู�ต!อนั้นจะเป5นเยาวชนท่ีไม!ได�เรียนต!อ หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปYท่ี 3 และยังไม!รู�ว!าจะไป
ศึกษาหรือประกอบอาชีพอะไร  
 สําหรับ ภูมิป�ญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรม พบว!า มีการถ!ายทอดความรู�จากบุคคล
ไปสู!ระดับกลุ!มภายนอก (individuals to group) ซ่ึงเป5นกลุ!มนักท!องท่ียว ในลักษณะของการให�ข�อมูลท่ี
เป5นประโยชน*แก!นักท!องเท่ียว โดยมีเนื้อหาของการอนุรักษ*เป5นสําคัญ 
 4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 

การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ มีการนําความรู�เรื่อง
ระบบนิเวศและทรัพยากร ภูมิป�ญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรมไปประยุกต*ใช�ให�เข�ากับการท!องเท่ียว
ของชุมชนหรือการท!องเท่ียวในเชิงสร�างสรรค* โดยชาวบ�านให�แง!คิดว!า ส!วนใหญ!แล�วในชุมชนจะมีผู�ท่ีเข�า
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มาท!องเท่ียวนั้นจะเป5นลักษณะของนักท!องเท่ียวอาสา ศึกษาดูงาน และนักท!องเท่ียวต!างชาติเป5นส!วน
ใหญ! ซ่ึงจะเข�ามาพักครั้งละหลายวัน โดยปกติจะมีการนําชมวิถีชีวิตของชาวบ�าน นั่งเรือไปชมแปลงหอย 
กระชังปลา ซ่ึงจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ*ความเหมาะสมของผู�นําชม 

ซ่ึงแนวความคิดท่ีชาวบ�านชุมชนบ�านสามช!องเหนือให�ความสนใจ คือ การจัดกิจกรรม
เชิงประสบการณ*ท่ีจะให�นักท!องเท่ียวสามารถลงไปผูกเชือก หรือจัดยางเพ่ือเพาะหอยนางรมได�ด�วย
ตัวเอง ซ่ึงแต!เดิมเป5นเพียงการถ!ายภาพเป5นท่ีระลึกเท!านั้น และหากชุมชนสามารถสร�างช!องทางท่ี
ติดต!อสื่อสารกับนักท!องเท่ียวได�อย!างต!อเนื่อง สามารถส!งข�อมูลหรือภาพการเจริญเติบโตของการป�กหอย
ท่ีนักท!องเท่ียวได�สร�างเอง ได�เห็นถึงพัฒนาการของหอยจนถึงเวลาท่ีสามารถเก็บได� อาจทําให�
นักท!องเท่ียวได�ทราบข�อมูลของระบบนิเวศท่ีมากข้ึน และเป5นแรงจูงใจในการกลับมาเท่ียวอีกครั้ง ในส!วน
นี้นับเป5นการส!งเสริมให�ชาวบ�านในชุมชนบ�านสามช!องเหนือได�พัฒนาตนเองในการใช�เทคโนโลยีต!าง ๆ ท่ี
เป5นเครื่องมือสําคัญในการติดต!อสื่อสาร และช!องทางเหล!านี้จะเครื่องมือท่ีจะช!วยบันทึกองค*ความรู�ภูมิ
ป�ญญาต!าง ๆ ได�เป5นอย!างดี   
 

4.3.3 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านบางพัฒน. มีกระบวนการจัดการ 
ความรู�แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�     

 ชุมชนบ�านบางพัฒน* มีวิธีการสร�างความรู�ในเรื่องการประมงชายฝ�Eง คือ การทําธนาคาร
ปู ท่ีนับเป5นอีกข้ันของภูมิป�ญญา ท่ีเป5นการสืบเนื่องมาจากอาชีพด้ังเดิมของชาวบ�านบางพัฒน* คือ การทํา
ประมงลากอวนปู ซ่ึงทํารายได�ให�ชาวบ�านเป5นอย!างดี ต!อมาปริมาณปูลดน�อยลงทําให�หัวหน�าครอบครัว
และผู�ชายต�องไปทํางานต!างถ่ิน ชาวบ�านจึงคิดหาวิธีท่ีจะเพ่ิมปริมาณทรัพยากรสัตว*ซํ้า เกิดการประชุม
ระดมความคิด และจัดโครงการ “ธนาคารปู”ข้ึน ทําให�วิธีการสร�างความรู�ในเรื่องของ ธนาคารปู คือ เป5น
การสร�างความรู�แบบปรับเปลี่ยนสู!ภายในท่ีเป5นการสร�างความรู�แบบเฉพาะตน จากความรู�แบบชัดแจ�ง 
โดยเรียนรู�จากเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ หรือจากผู�อ่ืนท่ีทําและประสบผลสําเร็จ
มาแล�ว และจากนั้นผู�ท่ีได�เรียนรู�มาแล�ว ก็มานํามาสู!การปฏิบัติ และเกิดการถ!ายโอนความรู�กันในชุมชน 
นั่นคือ เกิดการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในชุมชนบางพัฒน*โฮมสเตย* ข้ึนด�วยวิธีการ
จัดต้ังชุมชนปฏิบัติ (community of practice) คือ ธนาคารปู ท่ีนับเป5นการถ!ายทอดความรู�โดยตรงของ
ผู�นํามาสู!กลุ!มชาวบ�าน 
  ด�านระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น คือ ภูมิป�ญญาการดูฟ<า การดูทรัพยากรในน้ํา ให�ดู
จากก่ิงไม�ท่ีลอยน้ํา ท่ีเป5นการสามารถทํานายถึงการเกิดพายุ และฝน และท่ีสําคัญคือ ภูมิป�ญญาการ
จัดการน้ํา เพ่ือเป5นวิธีการกักเก็บน้ําเพ่ือให�มีน้ําใช�เพียงพอได�ตลอดปY โดยการสร�างความรู�ของของชาว
บางพัฒน* ในเรื่องภูมิป�ญญาการจัดการน้ํา ได�ถูกคิดค�นข้ึนโดยนายสวัสดี วาหะรักษ* ผู�ใหญ!บ�านคนแรก
ของชุมชนบางพัฒน* ซ่ึงตอนแรกเริ่มคิดค�นนั้นยังไม!ได�ดํารงตําแหน!งเป5นผู�ใหญ!บ�าน นับเป5นการสร�าง
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ความรู�ท่ีเริ่มด�วยการสร�างความรู� ข้ันท่ี 1 ของเจ�าของความคิด ท่ีเป5นการปรับเปลี่ยนสู!ภายใน 
(internalization) ท่ีเป5นการสร�างความรู�ของผู�ใหญ!จากการศึกษาด�วยตนเองจากเอกสารสําคัญท่ี
เก่ียวข�อง แล�วนํามาฝ�กฝนปรับใช�กับบ�านของตนเอง ฝ�กฝนจนเชี่ยวชาญ จนประสบความสําเร็จ แล�วจึง
เกิดการสร�างความรู�ข้ันท่ี 2 เป5นการสร�างความรู�ให�แก!ชาวบ�าน ด�วยการปรับเปลี่ยนสู!ภายนอก 
(externalization) ท่ีชาวบ�านมาร!วมรับฟ�งการการถ!ายทอดความรู�เฉพาะตน (tacit knowledge) ของ
ผู�ใหญ!ฯ ท่ีคิดค�นวิธีการจัดการน้ํา ด�วยการใช�อุปกรณ* เทคนิค ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในชุมชนบ�าน
บางพัฒน* ออกมาเป5นความรู�ชัดแจ�ง (explicit knowledge) ท่ีเป5นการกระจายความรู�ได�อย!างกว�างขวาง
ในชุมชน ซ่ึงวิธีการนี้นัเป5นการส!งเสริมให�ผู�รู�ท่ีมีความสามารถถ!ายทอดความรู�ท่ีมีอย!างเป5นระบบได� 

 สําหรับภูมิป�ญญาท่ีเก่ียวกับอาหาร คือ การทํากะปLค่ัว และในด�านหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
คือ ภูมิป�ญญาการต!อเรือ พบว!า ท้ัง 2 ประเภทในชุมชนบางพัฒน*มีการสร�างความรู�ท่ีเหมือนกัน คือ 
เกิดการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัวข้ึน การสืบทอดความรู�จากบรรพบุรุษ 
ลูกเรียนรู�จากการทําเป5นอาชีพของบิดา มารดา เรียนรู�จากประสบการณ*จริงท่ีสั่งสมกันมาจากรุ!นสู!รุ!น 
 2) การจัดเก็บองค.ความรู�  
  ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านบางพัฒน*โฮมสเตย*เรื่องของภูมิป�ญญาการจัดการ
น้ํา พบว!า มีกระบวนการจัดเก็บองค*ความรู�ท่ีเป5นระบบผ!านการถ!ายทอดเรื่องราวของผู�รู� และทําการบันทึก
โดยนักศึกษา และได�นําความรู�ท้ังหมด รวมในงานวิทยานิพนธ*ของนักศึกษาผู�นั้น และได�มอบให�ไว�ท่ีหมู!บ�าน
แต!ป�จจุบันได�สูญหายไปเนื่องจากมีผู�ท่ีมาขอข�อมูลยืมไปและไม!ได�นํากลับมาคืน จึงมีความจําเป5นอย!างยิ่งท่ี
จะต�องมีการจัดการคู!มือเก่ียวกับการจัดการน้ําเพ่ือจะได�เป5นแหล!งความรู�ท่ีสําคัญในเรื่องการจัดการน้ําและ
การท่ีจะอยู!กับธรรมชาติในเรื่องเก่ียวกับน้ําได�อย!างเหมาะสมถ!ายทอดสู!รุ!นลูกรุ!นหลานต!อไป 

ในส!วนของภูมิป�ญญาเรื่อง ธนาคารปู มีวิธีการในการจัดเก็บ ในลักษณะของการทํา
กระดานเผยแพร!ความรู� เรื่องวิธีการต!างๆ ในการจัดต้ัง แต!ไม!ได�เป5นรูปแบบท่ีชัดเจนอย!างเป5นระบบ  
  นอกจากนี้ ในส!วนของการจัดเก็บองค*ความรู�ภูมิป�ญญาเรื่องอ่ืนๆ พบว!า ยังไม!มี
กระบวนการจัดเก็บท่ีชัดเจน ไม!ได�มีการถูกจัดเก็บอย!างเป5นแบบแผน ไม!ได�มีการจดบันทึกหรือนําข�อมูล
มาสร�างเป5นฐานความรู� โดยท่ัวไปคนในชุมชนจะใช�เพียงวิธีการสอนแบบรุ!นสู!รุ!นเท!านั้น 
  สําหรับแนวทางการจัดเก็บองค*ความรู�ท่ีชาวบ�านบางพัฒน* คิดร!วมกันและมีความมุ!งม่ัน
อยากให�เกิด คือ ห�องแสดงภูมิป�ญญาท่ีมีลักษณะเป5นเหมือนพิพิธภัณฑ*การต!อเรือ ท่ีจะสามารถนําความรู�
ในการต!อเรือมาจัดเก็บได�หลายรูปแบบ อาทิ ตู�แสดงโครงสร�างเรือขนาดจําลอง เครื่องมืออุปกรณ*ต!าง ๆ 
และมีการทําเอกสารให�ความรู� เช!น แผ!นพับข�อมูลเรือหัวโทง แต!ท้ังนี้เป5นโครงการท่ีต�องอาศัยการจัดสรร
งบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก หรือหน!วยงานรัฐท่ีให�การสนับสนุน 
 3) การถ)ายทอดความรู� 
 การถ!ายทอดความรู�เรื่องภูมิป�ญญาการจัดการน้ํา พบว!า เป5นการถ!ายทอดความรู�ระหว!าง
บุคคล (between individuals) ท่ีอดีตผู�ใหญ!บ�านฯ ถ!ายทอดให�ลูกหลานในครอบครัว และเม่ือทําสําเร็จ
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ก็ได�มีการถ!ายทอดความรู�ระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) ซ่ึงเป5นการถ!ายทอดความรู�ท่ี
สําคัญไปยังชาวชุมชนให�ทุกบ�านได�มีระบบการจัดการน้ําได�ด�วยตนเอง รวมท้ังชุมชนบางพัฒน*เป5นชุมชน
ท่ีประสบความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ําเป5นอย!างยิ่ง จนได�รับความสนใจจากท้ังทางภาครัฐและ
ภาคเอกชนจากจังหวัดต!างๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเล ท้ังองค*กร มหาวิทยาลัยต!างๆ เดินทางมาศึกษาดูงานกัน
ถึง 23 จังหวัด เพ่ือทําการศึกษาว!า ทําไมท่ีบางพัฒน*แห!งนี้จึงไม!ขาดแคลนน้ํา ระยะเวลากว!า 20 ปY
มาแล�วท่ีไม!เคยประสบป�ญหาเรื่องน้ํา ทําให�ชุมชนมีน้ํากินน้ําใช� และยังสร�างรายได�จากการขายน้ําให�
มัสยิดและหมู!บ�านอ่ืนอีกด�วย 
 สําหรับด�านการถ!ายทอดองค*ความรู�ท่ีเก่ียวกับภูมิป�ญญาเรื่องธนาคารปู นั้น เป5นการ
ถ!ายทอดความรู�จากระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) นั่นหมายถึง เป5นการถ!ายทอดความรู�
ในลักษณะของการแบ!งป�นความรู�แก!กันให�เกิดยอมรับในคุณค!าของความรู� (perceived value)เพ่ือเป5น
การกระตุ�นให�เกิดความต�องการในการท่ีจะรับรู� ด�วยวิธีการให�ทราบถึงคุณประโยชน*(motivational 
disposition of the source)ท่ีจะเกิดข้ึนหากมี ธนาคารปู  โดยอาศัยช!องทางของการถ!ายทอดความรู� 
(transmission channel) ผ!านการประชุมชาวบ�านจากลุ!มเล็กเป5นกลุ!มท่ีใหญ!ข้ึน โดยวัตถุประสงค*หลักๆ
คือ เพ่ือกระตุ�นให�ชาวบ�านเกิดความต�องการในการรับความรู� (motivation disposition of the 
receiving unit) ซ่ึงจุดนี้เป5นส!วนสําคัญท่ีจะทําให�ชาวบ�านมีใจในการท่ีจะร!วมคิด ร!วมมือทํา โดยผู�นําท่ี
ถ!ายทอดคํานึงถึงความสามารถในการรับความรู�ของชาวบ�านผู�เรียนรู� และความสามารถในการนําความรู�ท่ี
ได�เรียนรู�ไปใช�งานได�ต!อไป 
 สุดท�ายคือ ด�านการถ!ายทอดองค*ความรู�ท่ีเก่ียวกับภูมิป�ญญาเรื่อง การทํากะปLค่ัว และการ
ต!อเรือ นั้น เป5นการถ!ายทอดความรู�โดยตรงระหว!างบุคคล (between individuals) ท่ีถ!ายทอดกันใน
ครอบครัว ในชุมชนจากบรรพบุรุษ และจากรุ!นสู!รุ!น 
 4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 

การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า ชุมชนบ�านบางพัฒน*โฮมสเตย* มีการนําความรู�เรื่อง 
ภูมิป�ญญาการจัดการน้ํา ไปใช�ในทุกครัวเรือนของชุมชน และภูมิป�ญญาการจัดการน้ําได�มีการพัฒนาต!อ
ยอดความคิดไปเรื่อยๆ อาทิเช!น วิธีกาลักน้ํา นับเป5นวิธีท่ีทันสมัย วิธีปล!อยปลาหางนกยูง สามารถ
ป<องกันได�ท้ังยุงท้ังแมลง ซ่ึงความรู�เหล!านี้เป5นท่ีน!าสนใจทําให�ท้ังในหน!วยงานหรือองค*กรอ่ืนท่ีมาศึกษาดู
งานก็มีการนําไปใช�งาน นับเป5นความสําเร็จท่ีเห็นได�ชัดเจนจากกระบวนการจัดการความรู�นี้ท่ีนําไปสู!
เป<าหมายในการแก�ไขป�ญหาอย!างแท�จริง อีกท้ังยังมีน้ําไว�ขายให�ชุมชนอ่ืนด�วย อย!างไรก็ตามการต�มน้ํา
กินดูจะไม!ค!อยสะอาด ถ�าโครงการ “ซ้ือเครื่องกรองน้ํา” ท่ีเขียนไปยื่นสําเร็จแล�วนั้น ก็จะมีการพัฒนา
จากน้ําใช�เป5นน้ํากิน ชาวบ�านก็จะมีเครื่องกรองน้ําไว�กรองน้ํากินและถ�าจัดการเพียงพอส!วนท่ีเหลือก็จะ
นําไปขายด�วย นับว!าเป5นการพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไปอย!างไม!มีท่ีสิ้นสุด นักท!องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาก็ไม!เป5น
กังวลเรื่องน้ํา และกลุ!มท่ีเข�ามาศึกษาดูงานก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ด�วยเช!นกัน นับเป5นความสําเร็จท่ีมีคุณค!า
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ของชุมชนแห!งนี้ เพราะเม่ือมีการจัดการความรู�แล�ว แต!ถ�าไม!มีการนําไปใช�ประโยชน*ก็จะไม!บังเกิดผล 
ใด ๆ ทําให�เกิดความศูนย*เปล!านั่นเอง 

สําหรับเรื่องของการนําความรู�เก่ียวกับ ธนาคารปู ไปใช� พบว!า ชาวบ�านในชุมชนก็มี
ความเข�าใจในหลักการดังกล!าว จึงให�ความร!วมมือและเป5นสมาชิก และในส!วนของการนําความรู�ภูมิ
ป�ญญาการทํากะปLค่ัว และภูมิป�ญญาการการต!อเรือไปใช� ก็คือการไปใช�ในครัวเรือน ในชุมชน และเพ่ือ
จําหน!าย  
 

4.3.4 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านท)าดินแดง มีกระบวนการจัดการความรู�
แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�     
  ชุมชนบ�านท!าดินแดง มีวิธีการสร�างความรู�ในเรื่องวิถีเกษตรกรรม คือ เรียนรู�ท่ีจะ
แก�ป�ญหาปลูกผักไร�ดินปลอดสารพิษ เป5นภูมิป�ญญาใหม! ผักไร�ดินท่ีชุมชนปลูกมี 2 ประเภท คือ การปลูก
ในระบบ dynamic root  floating technique ( DRFT ) คือ ผักไทยท่ัวไป  เช!น ผักบุ�ง คะน�า และการ
ปลูกในระบบ nutrient  film  technique (NFT) คือ ผักประเภทท่ีนําไปทําสลัด เช!น สายพันธุ*เรดโอWค  
(Red  Oak)  และกรีนโอWค (Green  Oak) เป5นต�น ซ่ึงพบว!า การสร�างความรู�ชองชุมชนบ�านท!าดินแดงใน
เรื่องวิถีเกษตรกรรม คือ เป5นความรู�ท่ีได�มาจากการศึกษาและค�นคว�าเพ่ิมเติม เป5นการปรับเปลี่ยนสู!
ภายใน (Internalization) คือ การสร�างความรู�แบบเฉพาะตน จากความรู�แบบชัดแจ�ง (explicit 
knowledge & tacit knowledge) โดยเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติจริง จากโครงการอบรมของหน!วยงาน
ภาครัฐท่ีเข�ามาฟ[\นฟูสภาพชุมชนหลังจากเกิดสึนามิ รวมท้ังศึกษาจากความรู�ท่ีได�เขียนไว�ในคู!มือ เอกสาร
ต!างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในเรื่องของการปลูกผักให�สูงข้ึน อีกท้ังยังมีการศึกษาจากภายนอกด�วยวิธี
การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีๆประสบความสําเร็จแล�ว  
  ด�านระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น คือ ภูมิป�ญญาการปลูกป@าชายเลน ของชาวบ�านท!า
ดินแดงท่ีเป5นคนทะเลท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบนิเวศของท�องทะเล โดยพบว!า การสร�างความรู�ของ
ชาวชุมชนบ�านท!าดินแดงในเรื่องภูมิป�ญญาการปลูกป@าชายเลน คือ การสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม 
(socialization) ท่ีเป5นการถ!ายโอนความรู�โดยตรงระหว!างบุคคลท่ีเน�นการพูดคุยเป5นหลัก เป5นความรู�
ชุมชนท่ีถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น เป5นการถ!ายทอดประสบการณ*ตามวิถีชีวิตและสภาพแวดล�อมท่ีเป5นอยู!  
  สําหรับภูมิป�ญญาท่ีเก่ียวกับอาหารและสมุนไพร คือ การทําแกงผักหวานใส!กะทิ  
ท่ีมีสรรพคุณแก�ร�อนใน แก�โรคคางทูม  แก�ปวดมดลูก และปวดข�อ ซ่ึงชาวบ�านสร�างภูมิป�ญญาในการใช�
ทรัพยากรเพ่ือผลิตอาหารท่ีไม!ใช!เพียงแค!ได�รสชาติท่ีดีแต!กลับสรรพคุณทางยาด�วย โดยพบว!า ชาวชุมชน
บ�านท!าดินแดงมีการสร�างความรู�ท่ีเกิดจากการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัวข้ึน 
เป5นการสืบทอดความรู�จากบรรพบุรุษ เรียนรู�จากประสบการณ*จริงท่ีสั่งสมกันมาจากรุ!นสู!รุ!น  
ภายในครอบครัวของตน 
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สุดท�ายคือ ภูมิป�ญญาท่ีเก่ียวหัตถกรรมพ้ืนบ�าน เนื่องจากชาวชุมชนบ�านท!าดินแดงมี
การประกอบอาชีพประมงมาช�านาน จึงได�มีการนําเอาภูมิป�ญญามาใช�ในการทําเครื่องมือทางการประมง 
โดยใช�วัสดุอุปกรณ*ท่ีมีอยู!ตามธรรมชาติ  อีกท้ังยังมีภูมิป�ญญาในการต!อเรือประมงพ้ืนบ�านรวมถึงอุปกรณ*
เครื่องใช�จักสานในครัวเรือนอ่ืนๆ โดยพบว!า ชาวชุมชนบ�านท!าดินแดงมีการสร�างความรู�ภูมิป�ญญาท่ี
เก่ียวกับหัตถกรรมพ้ืนบ�าน มาจากปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัวท่ีเรียนรู�วิธีการทํา
ต!างๆจากบิดามารดา ท่ีเป5นการสืบทอดความรู�มาจากบรรพบุรุษ โดยจะเป5นการเรียนรู�จากประสบการณ*
จริง ท่ีมีการทดลองฝ�กปฏิบัติกันภายในครอบครัว 
 2) การจัดเก็บองค.ความรู�  
  ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านท!าดินแดงในภูมิป�ญญาด�านต!างๆ นั้น พบว!า ไม!
มีการจัดเก็บองค*ความรู�แต!อย!างใด และมีเพียงภาพถ!ายบางส!วนเท!านั้น   
  สําหรับแนวทางการจัดเก็บองค*ความรู�ภูมิป�ญญาอาหารและสมุนไพรท่ีชาวบ�าน 
ท!าดินแดง ร!วมกันคิดและมีความมุ!งม่ันอยากให�เกิด คือ ควรมีการจดบันทึกทําเป5นคู!มือเก่ียวกับผักหวาน 
ท้ังการปลูก การดูแลรักษา และการนําไปประกอบอาหาร พร�อมด�วยการจัดเก็บ ในรูปแบบของ 
ไฟล*อิเลคทรอนิกส* แล�วนําไปเผยแพร!ท่ีศูนย*การเรียนรู�ชุมชน  
  ด�านแนวทางในการจัดเก็บองค*ความรู�ภูมิป�ญญาการปลูกป@าชายเลน ท่ีเป5นองค*ความรู�
ด�านระบบนิเวศและทรัพยากร นั้น พบว!า ความรู�เรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ินต!างๆ ควรจัดให�มีอยู!ในหลักสูตร
การเรียนการสอน ในช!วงประถมศึกษาปYท่ี 5-6 โดยต�องอาศัยการรวบรวมองค*ความรู�ท่ีมีจากชาวบ�าน
แล�วมีผู�เขียนเรียบเรียงข้ึน จัดทําเป5นหลักสูตรซ่ึงในเบ้ืองต�น อาจเป5นเพียงวิชาท่ีเสริมในหลักสูตรก!อน 
ก็เป5นได� สําหรับการจัดเก็บองค*ความรู�เพ่ือเผยแพร!สําหรับนักท!องเท่ียวหรือบุคคลท่ัวไปนั้น อาจทําเป5น
รูปแบบของแผ!นพับ ไว�ให�นักท!องเท่ียวได�ทําความเข�าใจกับหมู!บ�านท!าดินแดง โดยควรจะทํา 2 ภาษา  
เพ่ือเตรียมไว�ให�นักท!องเท่ียวได�ศึกษาก!อนจะไปสัมผัสกับประสบการณ*จริง 
  สุดท�าย คือ แนวทางภูมิป�ญญาท่ีเก่ียวหัตถกรรมพ้ืนบ�าน พบว!า ควรมีการจดบันทึกเป5น
ลายลักษณ*อักษร และจัดเก็บลงในรูปแบบไฟล*อิเลคทรอนิกส*  
 3) การถ)ายทอดองค.ความรู� 
 การถ!ายทอดความรู�เรื่องภูมิป�ญญาของชุมชนบ�านท!าดินแดงเรื่องวิถีเกษตรกรรมการปลูก
ผักไร�ดินปลอดสารพิษ นั้น พบว!า เป5นการถ!ายทอดความรู�ระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) 
ซ่ึงเป5นการถ!ายทอดความรู�ท่ีสําคัญไปยังชาวชุมชน หลังจากท่ีผู�นําชุมชนได�รับการอบรมมาแล�ว  
 สําหรับด�านการถ!ายทอดองค*ความรู�ภูมิป�ญญาการปลูกป@าชายเลน ภูมิป�ญญาอาหารและ
สมุนไพร คือ แกงผักหวานต�มกะทินั้น เป5นการถ!ายทอดความรู�ระหว!างบุคคล (between individuals) 
ในครอบครัว ท่ีเริ่มแรกด�วยการทําแกงผักหวานต�มกะทิรับประทานกันเองในครัวเรือน และมีการ
ถ!ายทอดจากระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) นั่นหมายถึง เป5นการถ!ายทอดความรู�ใน
ลักษณะของการแบ!งป�นความรู�แก!กันในชุมชนในเรื่องของการปลูกป@าชายเลน ให�ชาวชุมชนรุ!นหลังเกิด



62 
 

ยอมรับในคุณค!าของความรู�  (perceived value) นั้นโดยวิธีการชี้ให�ทราบถึงคุณประโยชน* 
(motivational disposition of the source) ในการมีอยู!ของภูมิป�ญญานั้นๆ  
 4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 

การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า ชุมชนบ�านท!าดินแดงมีการนําความรู�ไปใช�
ประโยชน*ในเชิงของการพัฒนาการท!องเท่ียวของชุมชน กล!าวคือ กรณีท่ีมีนักท!องเท่ียวเข�ามา ไปเช�า-เย็น
กลับ ก็จะพาไปชมวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวบ�าน หากเป5นการพักค�างคืน ก็จัดให�นอนโฮมสเตย* 
และจัดโปรแกรมพาไปดูวิถีชีวิต กระบวนการทํามาหากินอย!างลึกซ้ึง ให�นักท!องเท่ียวได�สัมผัสด�วยตัวเอง 
โดยตรง 

นอกจากนี้ชาวบ�านท!าดินแดง ยังได�มีการเสนอแนวทางของการนําความรู�ภูมิป�ญญาไปใช�
ประโยชน* โดยเฉพาะนําไปใช�กับนักท!องเท่ียวด�วยวิธีการสร�างกิจกรรมนันทนาการให�กับนักท!องเท่ียว   
เพ่ือนักท!องเท่ียวได�ปลูกผักหวานไว�เป5นท่ีระลึกหรือจัดเป5นธนาคารผักหวาน โดยให�นักท!องเท่ียวปลูก
ผักหวานไว�ในพ้ืนท่ีป@าของชุมชน และจะมีชาวบ�านเป5นผู�ดูแลให� จากนั้นนักท!องเท่ียวก็จะเป5นเจ�าขอต�น
ผักหวานนั้น ซ่ึงก็จะเป5นส!วนกระตุ�นให�นักท!องเท่ียวกลับมาเท่ียวท่ีชุมชนอีกเพ่ือมาดูผักหวานท่ีตัวเองปลูกไว� 

 
4.3.5 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านทุ)งนางดํา มีกระบวนการจัดการ 

ความรู�แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�      

ชุมชนบ�านทุ!งนางดํา มีวิธีการสร�างความรู�ในเรื่องของระบบนิเวศ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ เป5นภูมิป�ญญาในการปลูกป@าชายเลน ป@าโกงกาง ท่ียังมีความสมบูรณ*ทางธรรมชาติมาก และ
การสร�างความรู�ด�านภูมิป�ญญาการประมงชายฝ�Eง ท่ีเป5นในการวางอวน อวนกุ�ง อวนปลา ตกหมึก  
วางลอบปู ลอบหมึก ลอบหอย ลอบปลาเกKา เป5นต�นนั้น เป5นการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม 
(socialization) ในครอบครัว ท่ีเป5นการบอกเล!าจากรุ!นสู!รุ!น จากบิดาสู!ลูกท่ีเห็นการประกอบอาชีพของ
บิดา อันเป5นวิถีท่ีคนทะเลต�องเรียนรู� แล�วเกิดการจดจําและนํามาปฎิบัติได� 
 สําหรับภูมิป�ญญาในการผลิตอาหาร และปรุงอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู!
มากมายในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอาหารท่ีเป5นเอกลักษณ*ของชาวทุ!งนางดํา คือ การปรุงอาหารจากหัวกระทือ 
ท่ีเป5นอาหารชั้นยอดของชาวบ�านทุ!งนางดํา ท่ีมีสรรพคุณท่ีใช�เป5นสมุนไพรในการขับลม และแก�ท�องอืด
อีกด�วย ส!วนหัตถกรรมพ้ืนบ�านส!วนใหญ!ทําอุปกรณ*ประมง ได�แก!  อวน ลอบ และงานจักสานต!างๆส!วน
ใหญ!ทําใช�กันในครัวเรือนนั้น พบว!า ในเรื่องนี้การสร�างความรู�นั้นเป5นการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม 
(socialization) ในครัวเรือน เช!นเดียวกัน แต!จะเป5นจากแม!มาสู!ลูก ท่ีเป5นการสืบทอดความรู�จากรุ!นสู!รุ!น 
จากบรรพบุรุษถึงรุ!นป�จจุบัน เพราะเป5นในเรื่องของอาหารการกิน และส!วนงานฝYมือต!างๆทีเป5นอุปกรณ*
ในการทํามาหางกิน ก็เป5นภูมิป�ญญาท่ีเสริมกันในการประกอบอาชีพประมงของชาวชุมชนนี้ 
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2) การจัดเก็บองค.ความรู�  
ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านทุ!งนางดํา ในภูมิป�ญญาด�านต!างๆ นั้น พบว!า มี

การจัดเก็บข�อมูลเก่ียวกับวิถีชุมชนบางส!วน รวมถึงการบันทึกเก่ียวกับป@าชายเลนในเอกสารชุมชน และมี
ภาพถ!ายบางส!วนเท!านั้น นอกจากนี้แล�ว ยังไม!พบการจัดเก็บองค*ความรู�แต!อย!างใด  
  สําหรับแนวทางในการจัดเก็บองค*ความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินในด�านต!างๆ พบว!า ชาวทุ!ง
นางดํามีความประสงค*อยากให�จัดทําเอกสารการเรียนรู�  ท่ีทําเป5นหนังสือพร�อมภาพประกอบ ข�อมูลภูมิ
ป�ญญาต!างๆ อาจเขียนเป5นหนังสือคู!มือประจําหมู!บ�าน ประจําท�องถ่ินให�คนรุ!นหลังหรือนักท!องเท่ียว
ศึกษาได� นอกจากนี้ยังเสนอว!า อาจจัดทําเป5นนิทรรศการให�ความรู�กับคนในชุมชน หรือจัดต้ังศูนย*เรียนรู�
ชุมชนท่ีเป5นศูนย*กลางในการรวบรมความรู�ดังกล!าว เนื่องจากในทุ!งนางดํามีผู�อาศัยอยู!น�อยและเป5น
ลักษณะของญาติพ่ีน�อง การท่ีจะรวบรวมข�อมูลภูมิป�ญญา หรือดําเนินการใดๆมีความเป5นไปได�ไม!ยากนัก  

  3) การถ)ายทอดความรู� 
  การถ!ายทอดความรู�เรื่องภูมิป�ญญาของชุมชนบ�านทุ!งนางดํานั้น พบว!า ในเรื่องของการ
วางอวน ท่ีเป5นภูมิป�ญญาด�านการประมงชายฝ�Eง มีการสอนและถ!ายทอดจากรุ!นต!อรุ!น  ด�วยการลงไป
ปฏิบัติจริงด�วยกัน ตามวิถีชีวิตท่ีเป5นอยู!  นับเป5นการถ!ายทอดความรู�ระหว!างบุคคล (between 
individuals) ในครอบครัวด�วยกัน 

สําหรับด�านการถ!ายทอดองค*ความรู�ภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น มี
การสอนให�ลูกหลาน รุ!นต!อรุ!น ผ!านกิจกรรมท่ีปลูกฝ�งให�เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู�เก่ียววิถีชีวิต เช!น  
การท่ีผู�ใหญ!ในชุมชนผู�ท่ีมีความรู�ในเรื่องของ ระบบนิเวศและทรัพยากรท่ีมีอยู!บนทุ!งนางดํา ได�พาเด็กๆใน
หมู!บ�านไปศึกษาในพ้ืนท่ีจริง นับเป5นการถ!ายจากระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group)  
นั่นหมายถึง เป5นการถ!ายทอดความรู�ในลักษณะของการแบ!งป�นความรู�แก!กันในชุมชนในเรื่องของระบบ
นิเวศให�ชาวชุมชนรุ!นหลังเกิดยอมรับในคุณค!าของความรู� (perceived value) นั้น รักท่ีจะเรียนรู� รักใน
พ้ืนท่ีๆเป5นบ�านเกิดของตน โดยวิธีการชี้ให�ทราบถึงคุณประโยชน* (motivational disposition of the 
source) ในการมีอยู!ของภูมิป�ญญานั้นๆ ว!ามีคุณประโยชน*เช!นไร นอกจากนี้แล�ว เด็กๆในชุมชน ยังได�
ร!วมรับฟ�งการถ!ายทอดความรู�ดังกล!าวผ!านการนําเท่ียวในชุมชน ท่ีเป5นกิจกรรมเดินป@าของชุมชนท่ี
จัดเตรียมไว�ให�หากมีนักท!องเท่ียวสนใจ เด็กๆในชุมชนก็จะหมุนเวียนกันไปเป5นลักษณะผู�ติดตาม
มัคคุเทศน* ท่ีคอยรับฟ�งความรู�ไปด�วย พร�อมเป5นส!วนสร�างสีสันให�แก!นักท!องเท่ียวในทริปนั้นๆ 

สําหรับภูมิป�ญญาอาหารท�องถ่ินและสมุนไพร รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม และ
หัตถกรรมพ้ืนบ�าน นั้นก็เช!นเดียวกันท่ีเป5นการถ!ายความรู�จากผู�ใหญ!ในครอบครัวมายังรุ!นลูกและหลาน
นับเป5นการถ!ายทอดความรู�ระหว!างบุคคล (between individuals) ในครอบครัวด�วยกัน 
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  4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 
การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า ชุมชนบ�านบางทุ!งนางดํา ก็มีการนําสิ่งท่ีตนเอง

เรียนรู�ในครอบครัว ท้ังเรื่องของภูมิป�ญญาด�านการประมงชายฝ�Eง ท่ีก็นําไปใช�ในการประกอบอาชีพจริง 
โดยใช�หลักการจากท่ีได�เรียนรู�มาจากบรรพบุรุษ  

แต!สําหรับการนําความรู�ท่ีเป5นภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น มีการนําไป
ประยุกต*ใช�อย!างเห็นได�ชัดในเรื่องของการท!องเท่ียว ท่ีชาวชุมชนสามารถท่ีจะนําความรู�ท่ีมีมาบอกเล!า
ผ!านประสบการณ*จริงขณะท่ีนักท!องเท่ียวกําลังท!องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมถึงในเรื่องของภูมิป�ญญาอาหาร
ท�องถ่ินและสมุนไพร ก็เช!นกันท่ีสามารถนํามาจัดลงไว�ในโปรแกรมท!องเท่ียวได�อย!างลงตัว ด�วยการให�
นักท!องเท่ียวได�ฝ�กทําแกงหัวกระท้ือต้ังแต!ข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดท�าย เพ่ือเป5นการให�นักท!องเท่ียวได�
เรียนรู�วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงภูมิป�ญญาหัตถกรรมพ้ืนบ�าน การทําผลิตภัณฑ*ของชุมชน เช!น หัวกระท้ื
อตากแห�ง  ชาหัวกระท้ือ ท่ีมีบริการแก!นักท!องเท่ียว หากนักท!องเท่ียวมีความสนใจในกระบวนการผลิตก็
สามารถขอชมได� 

 
4.3.6 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินชุมชนบ�านท)าเขา มีกระบวนการจัดการความรู� 

แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�     
  ชาวชุมชนบ�านท!าเขามีวิธีการสร�างความรู�ในเรื่องภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด�วยการสังเกต จดจํา และคําบอกเล!าจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลูกหลานรุ!นหลัง นับเป5น
การสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว เม่ือกล!าวถึงการสร�างความรู�จากการสังเกต
ฟ<า สังเกต น้ํา  ก�อนเมฆ และลม ท้ังหมดนี้เป5นวิถีความรู�ของชาวประมงท่ีเรียนรู�จากประสบการณ* และ
การสังเกตจดจําของตนเอง 

ด�านการสร�างความรู�เรื่องภูมิป�ญญาวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�Eงนั้น เป5น การ
สร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว เนื่องด�วยสภาพของภูมิประเทศของบ�านท!าเขา
เป5นเกาะ ท่ีมีความหลากหลายของพ้ืนท่ี ชาวชุมชนบ�านท!าเขา จึงมีอาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังความรู�ในเชิง
เกษตรกรรม เช!น ทําสวนผลไม� สวนยางพารา ตลอดจนการทํานาข�าวซ่ึงเป5นอีกหนึ่งภูมิป�ญญาของชาว
ท!าเขา นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมงชายฝ�Eง เช!น การทําอวนลอย อวนลอยกุ�ง เป5นต�นนั้น ทําให�ชาวชุม
ชมชนอาศัยอยู!ในวิถีชีวิตท่ีต�องสร�างความรู�จากประสบการณ* จากการสังเกต ในวิธีการท่ีบิดามารดา
ปฏิบัติ แล�วนํามาเป5นแนวทางปฏิบัติท่ีสืบทอดมาจนป�จจุบัน 

สําหรับการสร�างความรู�ด�านภูมิป�ญญาอาหารและสมุนไพร ท่ีเป5นภูมิป�ญญาการทํากะปL 
ก็เช!นเดียวกัน เนื่องด�วยกะปL เป5น ถือเป5นอาหารยอดนิยมของชาวท!าเขา เช!นเดียวกับชุมชนคนทะเล
อ่ืนๆ ดังนั้นกะปLจึงเป5นอาหารคู!ครัวของชาวบ�านท!าเขา และความรู�ในการปรุงและประกอบอาหารจาก
กะปLจึงเป5น ภูมิป�ญญาชุมชนของชาวบ�านท!าเขา มาช�านนาน ท่ีมีการสืบทอดจากรุ!นบรรพบุรุษจวบจน
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ป�จจุบัน นอกจากนั้นปราชญ*ชุมชนแห!งบ�านท!าเขายังเรียนรู�สรรพคุณของพืชสมุนไพรท่ีมีอยู!ในพ้ืนท่ี ท้ังท่ี
ปลุก และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมาเป5นยารักษาโรค  ซ่ึงภูมิป�ญญาในด�านนี้จะมีผู�รู�เพียงไม!ก่ีคนเท!านั้น
ในชุมชน ชาวบ�านก็จสร�างความรู�ได�จากการท่ีจดจําเวลาท่ีไปขอความช!วยเหลือจากปราชญ*ชุมชน แล�ว
นํามาปฎิบัติเองในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ*เดิมแล�วสามารถใช�สมุนไพรแบบเดิมๆได� 

สุดท�าย คือ ภูมิป�ญญาด�านหัตถกรรมพ้ืนบ�านท่ีขณะนี้ อาชีพหลักๆ คือ การทําผ�าบาติก 
ท่ีกลุ!มแม!บ�านสร�างความรู� แสวงหาความรู� จากการเข�าอบรม เพราะสาเหตุจากการท่ีอาชีพเดิมต�อง
ข้ึนอยู!กับความเป5นไปของธรรมชาติ ไม!สามารถออกไปหาปลาได� ทําให�ชาวบ�านต�องหาอาชีพเสริม 
ในช!วงท่ีไม!ใช!ฤดูกาลท!องเท่ียว นักท!องเท่ียวก็จะมีจํานวนน�อย ทําให�เริ่มแสวงหาความรู�ทางด�านอ่ืนๆท่ีจะ
สามารถนํามาเป5นอาชีพได� กลุ!มแม!บ�านบ�านท!าเขา ได�ไปพบอาชีพการผลิตผ�าบาติกจากเกาะภูเก็ต  
จึงสนใจท่ีจะมาลองผลิตท่ีชุมชนของตนเองบ�าง จึงไปติดต!อท่ีกรมพัฒนาแรงงาน ต้ังแต!ปY 2546 จากนั้น
จึงมีเจ�าหน�าท่ีมาสอนท่ีชุมชน และฝ�กปฏิบัติเรื่อยมา      
 2) การจัดเก็บองค.ความรู�  

ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านท!าเขา นั้น พบว!า ไม!มีกระบวนการจัดเก็บองค*
ความรู�เรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ินในด�านต!างๆท่ีชัดเจน แม�จะมีการปฏิบัติกันอย!างเป5นรูปธรรมก็ตาม มีเพียง
การรวมตัวของสมาชิกชุมชนท่ีก!อต้ังข้ึนมาเพ่ือรองรับกิจกรรมต!างๆ อาทิ กลุ!มแม!บ�านทําผ�าบาติก ท่ีก็มี
การปฏิบัติจริง ขายจริง สร�างรายได�จริง แต!ขาดซ่ึงการจัดเก็บองค*ความรู�นั้น โดยมีการเสนอแนวทางใน
การจัดเก็บดังนี้ 1) จัดทําเป5นคู!มือองค*ความรู�ภูมิป�ญญาการทําผ�าบาติก และมีการสอนการผลิตผ�าบาติก
ให�นักเรียน และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชาโครงงานในหลักสูตรของโรงเรียนต!างๆในชุมชน  
เพ่ือนําไปสู!การถ!ายทอดภูมิป�ญญานั้นได�อย!างเป5นรูปธรรม 
 3) การถ)ายทอดความรู� 
 การถ!ายทอดความรู� พบว!า ความรู�ในภูมิป�ญญาท้ัง 3 ด�านชองชุมชนบ�านท!าเขา ท่ี
ประกอบด�วย ภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิป�ญญาวิถีเกษตรกรรมและการ
ประมงชายฝ�Eงนั้น และภูมิป�ญญาอาหารและสมุนไพร ท้ัง 3 ด�านนี้ จะเป5นการถ!ายทอดความรู�โดยตรง
ระหว!างบุคคล (between individuals) เป5นการบอกเล!าแบบปากต!อปาก เป5นวัจนภาษา และท้ัง 
อวัจนภาษาท่ีเป5นท!าทาง วิธีการปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาจากรุ!นสู!รุ!น จนถึงป�จจุบัน 
  สําหรับการถ!ายทอดความรู� เรื่องภูมิป�ญญาทําผ�าบาติก ท่ีมีการสอนการผลิตผ�าบาติก
ให�แก!ผู�สนใจ และเด็กๆ ในชุมชนในช!วงวันเสาร*และอาทิตย* แล�วทดลองให�นําสินค�าหรือผลิตภัณฑ*มา
จําหน!ายท่ีศูนย*จําหน!ายผลิตภัณฑ*ชุมชนเพ่ือเป5นการสร�างรายได� 
 4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 

การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า ชาวชุมชนบ�านท!าเขา มีการเชื่อมโยงกับเครือข!าย
ท!องเท่ียวโดยชุมชน จัดสถานท่ีศูนย*จําหน!ายสินค�าชุมชน มีการนําสินค�าผ�าบาติกท่ีผลิตเสร็จแล�วมา
จําหน!าย  ทําให�กลุ!มผ�าบาติกมีการผลิตผ�า ณ ศูนย*จําหน!ายสินค�า ซ่ึงเป5นแรงจูงใจ ให�กับนักท!องเท่ียว
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ท่ีมาจับจ!ายซ้ือของให�เห็นกระบวนการผลิตผ�าบาติก  นักท!องเท่ียวสามารถเข�ามามีส!วนร!วมในการผลิต 
มาลงมือทําเองได�ด�วย หรือสามารถสั่งลาย หรือผลิตลายเองได�  นอกจากนี้ ทางกลุ!มยังมีการเชื่อมโยง
เครือข!ายกับโรงแรมบริเวณรอบๆพ้ืนท่ี นํากิจกรรมการทําผ�าบาติกเสริมเป5นกิจกรรมสําหรับนักท!องเท่ียว
โดยทางกลุ!มจะจัดทีมงาน จัดอุปกรณ* อาทิ ผ�า สี หรือเทียน เพ่ือไปสอนให�นักท!องเท่ียวลงสีท่ีโรงแรม
หรือท่ีพักได� 

สําหรับภูมิป�ญญาอาหาร ท่ีเป5นภูมิป�ญญาการทํากะปL นั้น ได�มีการนําความรู�ไปใช�
ประโยชน* ในการปรุงอาหารเพ่ือรองรับนักท!องเท่ียวท่ีแวะเวียนมาจากต!างถ่ิน ได�มาลิ้มรสอาหารท่ีเป5น
เอกลักษณ* อาทิ น้ําพริกกะปLท่ีข้ึนชื่อของชุมนแห!งนี้ ในส!วนของการนําภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศ ภูมิ
ป�ญญาวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�Eง ก็เป5นการนําไปใช�ในครัวเรือนท้ังสิ้น ท้ังการการทําลอบ ทํา
อวน การสังเกตฟ<า สังเกตน้ํา ซ่ึงท้ังหมดนี้เป5นวิถีประมงท่ีชาวบ�านท!าเขาปฏิบัติกันมาช�านานแล�ว 
นอกจากนี้ การนําความรู�จากภูมิป�ญญาไปใช�ประโยชน* คือ การสร�างสรรค*กิจกรรมให�แก!นักท!องเท่ียว
อาทิ กิจกรรมท!องเท่ียวดูวิถีชีวิตบนเกาะยาวน�อย กิจกรรมดูวิถีชีวิตในทะเล และกิจกรรมดูแล
สิ่งแวดล�อมกับชุมชน เช!น ปลูกป@า เป5นต�น 
 

4.3.7 การจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ินกลุ)มชุมชนบ�านอ)าวกะพ�อ มีกระบวนการจัดการ
ความรู�แบ!งออกเป5น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การสร�างความรู�     
  ชาวชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ มีวิธีการสร�างความรู�ในเรื่องภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท�องทะเล และชายฝ�Eง เช!น ป@าชายเลน ลําคลองปากแม!น้ํา และท่ีสําคัญเป5นแหล!ง
หญ�าทะเลท่ีอุดมสมบูรณ*เป5นแหล!งหากินของ ดาวทะเล ซ่ึงป�จจุบันนับว!าเป5นสัตว*ทะเลท่ีหายาก ซ่ึงหาดู
ได�ตอนน้ําแห�งลง ในช!วง 13 คํ่า ถึง 3 คํ่า มีลักษณะและสีสันแตกต!างกันไป ด�วยวิธีการสังเกต การจดจํา 
และคําบอกเล!าจากบรรพบุรุษสู! รุ!นลูกหลานรุ!นหลัง นับเป5นการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม 
(socialization) ในครอบครัว เม่ือกล!าวถึงการสร�างความรู�ท้ังหมดนี้เป5นวิถีความรู�ของชาวทะเล ท่ีเรียนรู�
จากประสบการณ* และท!ามกลางวิถีธรรมชาติท่ีอาศัยอยู!  

สําหรับการสร�างความรู�ในวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�Eงท่ีมีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะมีท้ังทะเล มีท้ังพ้ืนดิน ชาวชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ 
จึงมีอาชีพท่ีหลากหลาย ท้ัง ทําสวนผลไม� สวนยางพารา ตลอดจนการทํานาข�าว นอกจากนั้นยังมีอาชีพ
ประมงชายฝ�Eง เช!น การวางลอบ วางอวน และป�จจุบันมีการพัฒนาหาความรู�เรื่องของการเลี้ยงปลาใน
กระชัง เพ่ิมเติมเข�ามาด�วย ทําให�วิธีการสร�างความรู�ของชาวชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อเป5นการสร�าง
ปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว ท่ีเรียนรู�จากความคุ�นเคย จากประสบการณ* และ
ท!ามกลางวิถีชีวิต และธรรมชาติท่ีอาศัยอยู!  
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ในด�านของภู มิป�ญญาด�านอาหาร อาทิ แกงปลิงทะเล และสมุนไพร คือ ต�น
กําแพงเจ็ดชั้น ท่ีมีการเจริญเติบโตได�ดีในชุมชน และภูมิป�ญญาด�านประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรม
พ้ืนบ�านของชาวชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ พบว!า มีวิธีการสร�างความรู�ท่ีเป5นการสร�างปฏิสัมพันธ*ทางสังคม 
(socialization) ท่ีเรียนรู�กันเองในชุมชน ส!วนมากเป5นการบอกต!อ แบบปากต!อปาก  จากรุ!นหนึ่งสู!รุ!น
หนึ่ง เช!นเดียวกับใน 2 ภูมิป�ญญาแรก ท่ีคนในชุมชนสามารถแสวงหาความรู�ได�จากผู�รู� และปู@ย!าตายาย 
ถึงคุณสมบัติยาสมุนไพร ต!างๆ ท้ังหมดก็เพ่ือรับประทานและใช�กันในครัวเรือนท้ังสิ้น 
 2) การจัดเก็บองค.ความรู�  

ในการจัดเก็บองค*ความรู�ของชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ นั้น พบว!า ไม!มีกระบวนการจัดเก็บ
องค*ความรู�เรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ินในด�านต!างๆ เนื่องจากวิถีชีวิตส!วนใหญ!จะมุ!งทําธุรกิจท่ีพัก ร�านอาหาร 
และการนําเท่ียว ท่ีไม!ได�มีเวลาพอท่ีจะคํานึงถึงในเรื่องดังกล!าว หากแต!ก็ไม!ได�ละเลยท่ีจะนํามาใช� แต!ขาด
ข้ันตอนตอนของการจัดเก็บองค*ความรู�ท่ีจะทําให�ความรู�ในภูมิป�ญญานั้นๆคงอยู!ต!อไป 

สําหรับแนวทางการจัดเก็บองค*ความรู�เรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ท่ีชาวบ�านอ!าวกะพ�อเห็น
ร!วมกันคือ ต�องการให�มีการจัดเก็บองค*ความรู�ในรูปแบบของวารสาร หรือการ*ตูน เพ่ือส!งเสริมความรู�
เพ่ือให�เด็ก เยาวชน คนรุ!นใหม!หันมาใส!ใจเรียนรู�ถึงภูมิป�ญญา และวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนของตน 
 3) การถ)ายทอดความรู� 
  การถ!ายทอดความรู� พบว!า ความรู�ในภูมิป�ญญาท้ัง 4 ด�านชองชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ  
ท่ีประกอบด�วย ภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิป�ญญาวิถีเกษตรกรรมและการ
ประมงชาย ภูมิป�ญญาอาหารและสมุนไพร รวมท้ังภูมิป�ญญาด�านประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรม
พ้ืนบ�าน นั้นจะเป5นการถ!ายทอดความรู�โดยตรงระหว!างบุคคล (between individuals) เป5นการบอกเล!า
แบบปากต!อปาก เป5นวัจนภาษา โดยผู�เฒ!าผู�แก!ในชุมชน แนะนํา บอกต!อๆ กันมา และรวมท้ังอวัจน
ภาษาท่ีเป5นท!าทาง วิธีการปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาจากรุ!นสู!รุ!น จนถึงป�จจุบัน 
 4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน. 

การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* พบว!า ชาวชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ ได�มีการนําความรู�ไปใช� 
ในการท่ีชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข!ายท!องเท่ียวโฮมสเตย* โดยเฉพาะท่ีเห็นชัดเจนคือ เรื่องของอาหาร
ท่ีจะมีการนํานักท!องเท่ียวมาทานอาหารร!วมกันท่ีบ�านใดบ�านหนึ่งหมุนเวียนกันไป โดยแต!ละบ�านจะนํา
อาหารมาช!วยเสริมกันตามความถนัดของแต!ละครอบครัว เช!น แกงปลิงทะเล ปลาหมึกน้ําดําผัดตระไคร� 
และแกงส�มปลา เป5นต�น 

นอกจากนี้ การนําความรู�ภูมิป�ญญาด�านระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ เป5นอีก 1 
ภูมิป�ญญาท่ีมีการนําไปปประยุกต*ใช�ในวิถีชีวิตอย!างชัดเจน คือเรื่องของการนําเท่ียวชมธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการนําไปชมดาวทะเล ท่ีต�องอาศัยความรู�เรื่องของน้ํา เรื่องของวันเวลาเข�ามาเก่ียวข�อง เพ่ือให�
นักท!องเท่ียวสามารถท่ีจะเห็นความงดงามของวิถีธรรมชาติได�อย!างลงตัว 
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4.4  ความร)วมมือของเครือข)ายคุณค)าสหกรณ.กับการพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยว 
จากการเก็บข�อมูลการวิจัยท่ีได�จากการสัมภาษณ*ผู�นําชุมชนและการสังเกตุการณ*จากการ 

ลงพ้ืนท่ี พบว!าในความเป5นเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ของกลุ!มท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ท้ัง 7 ชุมชน
นั้น มีความร!วมมือทีเป5นต�นทุนสําคัญในการขับเคลื่อนเครือข!ายท่ีสามารถสร�างความยั่งยืนในการเป5น
แหล!งท!องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดพังงา ได� ซ่ึงสามารถจําแนกความร!วมมือของเครือข!ายออกเป5น  
2 ด�านดังนี้ คือ 

4.4.1 ความร)วมมือในด�านการจัดการความรู�ภูมิป"ญญาท�องถ่ิน 
 กลุ!มท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ท้ัง 7 ชุมชน ได�มีความร!วมมือในด�านการจัดการ
ความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีเป5นความร!วมมือในช!วงเริ่มต�นของการเป5นเครือข!ายคุณค!าสหกรณ* โดยมี
ชุมชนบ�านท!าเขาเป5นผู�ถ!ายทอดความรู�ในเรื่องการดําเนินธุรกิจท!องเท่ียวของชุมชนโดยเฉพาะธุรกิจ 
โฮมสเตย*ให�กับชุมชนอ่ืนๆท่ีได�เดินทางมาศึกษาดูงานท่ีชุมชนบ�านท!าเขา ซ่ึงมีภูมิป�ญญาท�องถ่ินต!างๆ  
ท่ีเป5นส!วนสําคัญในการใช�เป5นต�นทุนของดําเนินธุรกิจ เช!นการสร�างท่ีพักให�กลมกลืมกับธรรมชาติตาม
แนวทางการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยช!างฝYมือของชุมชนท่ีมีความรู�ในเรื่องระบบนิเวศน*ในการเลือกใช�ไม�
จากป@าธรรมชาติท่ีเน�นการอนุรักษ*ป@าไม�เป5นสําคัญ  
 นอกจากนั้นยังมีการถ!ายทอดแนวคิดการใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินด�านอาหารซ่ึงมีการใช�
ทรัพยากรของชุมชนมาปรุงเป5นอาหารเพ่ือให�บริการแก!นักท!องเท่ียว ท่ีเป5นรากฐานสําคัญของการเป5น
องค*กรธุรกิจฐานสังคมท่ีนําประโยชน*ไปสู!สมาชิกกลุ!มต!างๆของชุมชนภายใต�โซ!อุปทานของการให�บริการ
ในธุรกิจท!องเท่ียวของชุมชน ตลอดจนการถ!ายทอดความรู�ในเรื่องการบริการจัดการการให�บริการต!างๆ
ของธุรกิจโฮมสเตย* ท่ีทําให�เครือข!ายชุมชนอ่ืนๆใช�เป5นต�นทุนในการสร�างความรู�ของชุมชนในช!วงเริ่มต�น
ของการจัดการการท!องเท่ียวของชุมชน และต!อมาความร!วมมือของเครือข!ายคุณค!าในด�านการจัดการ 
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินได�ขยายไปสู!การถ!ายทอดความรู�ในการพัฒนาผลิตภัณฑ* สินค�าท่ีเป5นของฝากของท่ี
ระลึก จากชุมชนหนึ่งไปสู!ชุมชนอ่ืนๆท่ีเป5นสมาชิกของเครือข!าย อาทิ การถ!ายทอดภูมิป�ญญาด�าน
หัตถกรรม การทําผ�าบาติก ของชุมชนบ�านโคกไครไปสู!ชุมชนอ่ืนๆ  นอกจากนั้นชุมชนต!างๆท่ีมี 
การจัดบริการเรื่องการนําเท่ียวตามแหล!งท!องเท่ียวของชุมชน การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ
ต!างๆ ได�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกันในการสร�างความรู�ใหม!เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรม
ต!างๆท่ีจะให�บริการแก!นักท!องเท่ียวต!อไป ท่ีจะสร�างมูลค!าเพ่ิมและรายได�ให�กับชุมชนในส!วนข�อจํากัดของ
ความร!วมมือของเครือข!ายด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินนั้น คือ ยังไม!ได�มีการจัดทําฐานข�อมูลภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
ของชุมชนต!างๆไว�เป5นฐานข�อมูลกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนข�อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ*ให�กับ
นักท!องเท่ียวท่ีมีความสนใจในภูมิป�ญญาท�องถ่ินในด�านต!างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนรู�ภูมิป�ญญาของแต!
ละชุมชนเพ่ือนําไปสู!การพัฒนาการจัดการความรู�ของเครือข!ายต!อไป 
 
  



69 
 

4.4.2 ความร)วมมือในด�านการดําเนินธุรกิจ  
นอกจากความร!วมมือในด�านการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีเป5นสาระสําคัญของ

การศึกษาในครั้งนี้แล�ว เครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงายังมีความร!วมมือในด�านการดําเนิน
ธุรกิจร!วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนหรือส!งต!อนักท!องเท่ียวท่ีต�องการใช�บริการในรูปแบบต!างๆท่ีแต!ละ
ชุมชนมีศักยภาพและความพร�อมท่ีแตกต!างกันออกไป อาทิ ชุมชนบ�านโคกไครมีศักยภาพและความ
พร�อมในการให�บริการนําเท่ียวตามแหล!งท!องเท่ียวต!างๆของชุมชน แต!ไม! มีท่ีพักสําหรับรองรับ
นักท!องเท่ียวกลุ!มใหญ!ๆ ท่ีมีจํานวนมาก ก็มีการแนะนําส!งต!อไปยังชุมชนใกล�เคียงท่ีสามารภให�บริการ
ด�านท่ีพักอาศัยในรูปแบบต!างๆท้ังภายในเครือข!ายเอง เช!น ชุมชนบางพลัด ชุมชนสามบ�านช!องเหนือ 
หรือภายนอกเครือข!าย เช!น บ!อแสนรีสอร*ท เป5นต�น ในขณะเดียวกันชุมชนท่ีดําเนินธุรกิจด�านท่ีพักอาศัย
เป5นหลักแต!ไม!มีแหล!งท!องเท่ียว หรือกิจกรรมนันทนาการมากนัก ก็จะแนะนําหรือส!งนักท!องเท่ียวท่ีพัก
อาศัยอยู!ในชุมชนของตนไปท!องเท่ียวตามแหล!งท!องเท่ียวของชุมชนท่ีอยู!ในเครือข!ายด�วยเช!นกัน  
นอกจากนั้นชุมชนท่ีเป5นสมาชิกของเครือข!ายยังมีความร!วมมือในการให�ยืมอุปกรณ*ต!างๆท่ีใช�ในการทํา
กิจกรรมนันทนาการท่ีให�บริการแก!นักท!องเท่ียวในกรณีท่ีมีความขาดแคลนไม!เพียงพอต!อการใช�งานและ
ยังไม!มีงบประมาณในการจัดซ้ือในเบ้ืองต�น  ในส!วนข�อจํากัดของความร!วมมือของเครือข!ายนั้นยังเป5น
ความร!วมมือท่ีอยู!ในวงจํากัดเฉพาะภายในเครือข!ายเท!านั้น ยังไม!มีความร!วมมือกับองค*กรต!างๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการการท!องเท่ียวโดยชุมชนในเครือข!ายมากนัก และ
ขณะเดียวกันชุมชนท!องเท่ียวภายในเครือข!ายเองยังมีความต�องการในความร!วมมือในเรื่องของการพัฒนา
บุคลากรท่ีมาให�บริการในธุรกิจต!างๆของการท!องเท่ียวโดยชุมชน อาทิ การพัฒนาทักษะด�านภาษา  
การเป5นมัคคุเทศน* พนักงานต�อนรับ และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีมีส!วนสําคัญอย!างมากในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการให�บริการแก!และนักท!องเท่ียวของการจัดการการท!องเท่ียวโดยชุมชน 
 

4.5 กรณีศึกษาการจัดการความรู�ด�านภูมิป"ญญาท�องถิ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยว 
 จากการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม ท่ีมีวัตถุประสงค*เพ่ือค�นหาและ
ศึกษากระบวนการการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินของ 7 ชุมชน ในเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา เพ่ือนําไปสู!กระบวนการสร�างแนวทางในการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท!องเท่ียว ของเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ซ่ึงคณะผู�วิจัย ได�ร!วมกันสร�าง
กระบวนการถอดบทเรียน และจัดการความรู�ร!วมกับชาวบ�านท้ัง 7 ชุมชน ดังกรณีศึกษาภูมิป�ญญาท่ีมี
ความโดดเด!นของแต!ละชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 4.5.1 บ�านโคกไคร : ภูมิป"ญญาการทํากะปE 
 กะปLของชุมชนบ�านโคกไครมีส!วนสําคัญอยู! 2 ชนิด คือ กุ�งขนาดเล็กหรือชาวบ�าน
เรียกว!า เคย ซ่ึงแบ!งย!อยเป5น 3 ชนิด คือ กุ�งเอียด ตากุ�งมีขนาดใหญ! กะปLท่ีได�จะมีสีออกดํา กุ�งสานโอ 
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กะปLจะมีสีซีด ส!วนกุ�งนอกตัวขนาดใหญ! กะปLท่ีได�จะออกสีแดง และส!วนประกอบอีกส!วนคือ เกลือเม็ด 
ให�เข�ากัน เสร็จแล�วนําไปตากแดดท่ีหนึ่งพอหมาด ๆ แล�วนํามาตําไม!ต�องละเอียด ข้ันตอนนี้ชาวบ�าน
เรียกว!าข้ันตอนหักหอ เสร็จแล�วนําไปหมักต!ออีก 3-4 คืน นํามาตากแดดท่ีสองให�แห�ง และตําให�ละเอียด  
  เม่ือถามถึงความแตกต!างของกะปLในแต!ละชุมชน ชาวบ�านได�ให�ข�อมูลว!า กะปLจะอร!อย
กว!าท่ีอ่ืน ๆ ได� ต�องมีสูตรท่ีลงตัวแล�ว และบวกกับความเคยชินในการทํา รวมถึงการใส!ใจในการเลือก
วัตถุดิบ อาทิ ข้ันตอนการจับกุ�ง หรือการเดินรุนกุ�ง วัสดุเป5นไม!ไผ!และตาข!าย เดินช�อนน้ําประมาณเอว 
หรือการเชงเลงคือป�กเสาไว�ท่ีน้ําเชี่ยว ถ�าเลือกน้ําดี ตัวกุ�งก็จะสะอาด ไม!มีข้ียา (ฝอยรากไม�) มาเกาะมาก 
ข้ันตอนการตากจะดูว!าพอหมาดได�แค!ไหนก็ต�องใช�ความชํานาญตามประสบการณ* เพ่ือให�ได�กะปLท่ีอร!อย 
  ความรู�ในการทํากะปLเป5นในลักษณะการถ!ายโอนความรู�โดยตรงระหว!างบุคคล เช!น  
การสืบทอดความรู�การต!อเรือจากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก 
เนื่องมาจากเป5นอาชีพท่ีทําต!อเนื่องมาเกือบร�อยปYแล�ว ชาวบ�านเรียกว!าเป5นความเคยชิน เช!น เม่ือเป5น
เด็กก็มีการวิ่งไปหยิบวัตถุดิบต!าง ๆ ในการทํากะปLให�พ!อให�แม! จึงได�เรียนรู�จากผู�ใหญ!ไปในตัวตลอดเวลา 
             ชาวชุมชน บ�านโคกไคร ลงความเห็นว!า ควรมีการจัดเก็บข�อมูลการทํากะปL ในชุมชน
โดยจะมีกลุ!มแม!บ�านศึกษาสูตรการทํากะปLจากแหล!งข�อมูลเดิมคือในชุมชน และสูตรการทํากะปLจาก
ชุมชนใกล�เคียง นํามาทดลองและประยุกต*ให�ได�สูตรท่ีคงท่ี มีการบันทึกออกมาเป5นหนังสือภูมิป�ญญากะปL
ชุมชน รวมถึงป<ายประชาสัมพันธ* และบันทึกข�อมูลในรูปแบบของสื่อดิตจิตอล 
    หากมีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบ�านมีความคิดเห็นว!าถ�ามี
การสร�างลานตากเกลือ จะทําให�ชาวบ�านสะดวกสบายข้ึนจากท่ีตากตามพ้ืนท่ีบ�าน และถ�านักท!องเท่ียว
เห็นลานตากท่ีชัดเจน ก็จะเห็นภาพและนําไปบอกต!อได� ถือเป5นการเพ่ิมการจัดเก็บความรู�ในการทํากะปL
อีกส!วนหนึ่ง และมีแนวทางในการถ!ายทอดความรู�ระหว!างบุคคลไปสู!บุคคล เช!น จากผู�ใหญ!ไปสู!ลูกหลาน 
หรือจากผู�ชํานาญในชุมชนสู!เยาวชนรุ!นใหม! และการถ!ายทอดความรู�สู!บุคคลภายนอก เช!น กลุ!มแม!บ�าน
ต!างชุมชน นักเรียน นักวิจัย ท่ีสนใจเข�ามาศึกษาวิธีการผลิตกะปL ทางชุมชนก็ได�เผยแพร!ความรู�ให� 
  กลุ!มแม!บ�านได�ให�ข�อมูลว!า กําลังทดลองทํากะปLผง ซ่ึงมีข�อดีคือ เก็บไว�ได�นาน พกพา
สะดวก และเพ่ิมมูลค!าได�อีกทางหนึ่ง ซ่ึงหากสามารถผลิตได�อย!างมีมาตรฐาน จะสามารถให�นักท!องเท่ียว
ได�ทดลองตําเกลือ ช!วยทํา ช!วยตาก พอมีส!วนร!วมแล�วนอกจากกะปLก�อนด่ังเดิมซ่ึงนักท!องเท่ียวอาจมี
ข�อจํากัด เช!น การพกพา กะปLผงจะเป5นทางเลือกในการอุดหนุน ทําให�เพ่ิมช!องทางการขาย และ
ประชาสัมพันธ*ข�อมูลเก่ียวกับกะปLของชุมชนได�มากข้ึน ซ่ึงในป�จจุบันป�ญหาท่ีกลุ!มแม!บ�านพบ คือ ยังขาด
งบประมาณในการทําบรรจุภัณฑ* รวมถึงเครื่องมือต!างๆ 
  

4.5.2 บ�านสามช)องเหนือ : ภูมิป"ญญาการล)อหอย และเล้ียงหอยนางรม 
การล!อหอยนางรม เป5นภูมิป�ญญาท่ีสืบทอดกันมารุ!นสู!รุ!น เด็กๆ 8-9 ปY ก็จะออกล!อ

หอยกันกับผู�ใหญ!แล�ว โดยชาวประมงก็จะเรียนรู�เองจากประสบการณ*อันยาวนาน ในท่ีนี้ชาวบ�าน 
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ไม!เรียกว!า การจับหอย แต!เรียกกันว!า การล!อหอย เนื่องจากแค!นําอุปกรณ*ไปวางล!อไว� อุปกรณ*ท่ีมีเชื้อ
หอยก็จะมาติดเอง ซ่ึงถ�าการจับนั้นก็สามารถทําได�โดยไปหาตามขอบฝ�Eงท่ีหอยจะมาติด แต!ก็จะได�
ปริมาณน�อยกว!าการนําอุปกรณ*มาล!อไว�เป5นพ้ืนท่ีของใครของคนนั้น ไม!ต�องไปแย!งกันหาจับตาม
ธรรมชาติ เม่ือก!อนจะใช�ไม�ไผ!ในการล!อ กระเบ้ืองล!อ แต!กระเบ้ืองจะแตกง!าย ก็จะมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการไปตามยุคสมัย วิธีไหนว!าดี ก็จะพาทํากันต!อๆ กันไปจนป�จจุบันได�ใช�ยางล�อรถจักรยานยนต*  
ใครอยากได�หอยเยอะก็ลงทุนเยอะหน!อย ท้ังนี้ท้ังนั้นต�องดูกําลังตัวเองด�วย  

วิธีการล!อหอยนางรมของชาวบ�านสามช!องเหนือ เริ่มจากการเตรียมยางล�อ
รถจักรยานยนต* มาผ!าเป5น 2 ซีก นําไม�ไปป�กท่ีริมฝ�Eง ให�ป�กไม�ห!างกันเป5นช!วงตามแนวยาว นําเชือกไน
ล!อนมาผูกกับไม�ไว�เป5นราว จากนั้นนําล�อรถท่ีผ!าแล�วมาผูกเชือกแล�วนําไปผูกท่ีราวหลักให�ยางห�อยลงมา 
แต!ละเส�นให�ผูกห!างกันประมาณ 5 นิ้ว เชื้อของยางรถจะทําให�หอยนางรมมาติดเอง ตอนมาติดแรกๆ  
จะเห็นเป5นขีดดําเล็กๆ ระยะเวลาการโตของหอยนางรมต้ังแต!มาติดท่ียางนั้นประมาณ 10 เดือน ถึง 1 ปY 
จึงจะโตประมาณ 3 นิ้ว พอจะนําไปขายได� 

ส!วน วิธีการเลี้ยงหอยใหญ!นั้นก็เริ่มจากเก็บหอยนางรมจากยางรถท่ีไปล!อไว�จากริมฝ�Eง
ตัวโตประมาณ 3 นิ้ว มาเลี้ยงต!อในกระชังหน�าบ�านตัวเอง นําปูนซีเมนต*มาละลายน้ําแล�วนําไปแปะบน
หลังหอย 2 ตัว ให�เอาหลังชนกันติดเป5นคู! นําไปผูกกับเชือก แต!ละคู!ผูกห!างกันเป5นช!วงตามแนวยาวลงมา 
เชือกเส�นหนึ่งผูกหอย 6-7 คู! จากนั้นนําไม�มาวางพาดเป5นราวบนกระชังเหนือน้ําแล�วนําเชือกท่ีผูกหอยไป
ผูกกับราวไม�ให�ห�อยลงมาในน้ํา เลี้ยงไว�ให�หอยตัวโตข้ึน 5-6 นิ้ว จึงนําไปขาย 
     ซ่ึงวิธีการเก็บหอยจากยางรถนั้น ออกไปตอนน้ําลด ใส!ถุงมือค!อยๆ ขยับท่ีปากหอย
เนื่องจากเป5นส!วนท่ีบางมาก เพราะถ�าปากแตกหอยจะไม!สวย และโอกาสหอยจะตายได�แล�วจะไม!
สามารถนํามาเลี้ยงต!อเป5นหอยใหญ!ได� การเก็บแต!ละครั้งก็จะเว�นช!วงประมาณ 2-3 เดือนครั้ง ตรงส!วนท่ี
เก็บไปแล�วนั้นก็จะมีหอยมาติดใหม!เองเรื่อยๆ ก็จะเก็บวนซํ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ  

ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ ต�องการจัดเก็บภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับ วิถีประมง
ของชาวอ!าวพังงาไว�ด�วยการ จัดทําบันทึกในรูปของแผ!นพับ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส* 
ตลอดจนจัดทําเป5นข�อมูลความรู�ของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู�กันเองในชุมชน ส!วนใหญ!เด็กผู�ชายจะไป
ออกเรือกับผู�ใหญ!เป5นประจํา จะสั่งสมประสบการณ*ถือเป5นการเรียนรู�ด�วยตัวเอง และจะมีการสอนกันรุ!น
สู!รุ!นด�วย เด็กผู�หญิงบางคนถึงแม�ไม!ได�ไปออกเรือก็ทําเป5นไปเองรับรู�เองโดยสันชาติญาณ ชาวบ�านว!ากัน
ไว�ว!า “ถ�าคิดจะทํา ไม!ต�องมีใครสอนก็ทําได�” มีการจัดทําบอร*ดเป5นเรื่องราววิถีชีวิตประมงข้ึนท่ีศูนย*การ
เรียนรู�ของหมู!บ�าน มีท้ังข้ันตอนและรูปภาพประกอบ เพ่ือให�นักท!องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาได�ทําความ
เข�าใจก!อนสักเล็กน�อย โดยจะมีชาวบ�านเป5นเสมือนมัคคุเทศก*คอยแนะนําก!อนท่ีจะออกไปสัมผัส
ประสบการณ*จริง 
  และเนื่องจากบ�านสามช!องเหนือมีการทําธุรกิจโฮมสเตย*  ซ่ึงจะมีกิจกรรมพา
นักท!องเท่ียวนั่งเรือออกไปชมวิถีชีวิตการทําประมง เช!นการจับปู จับปลา จับกุ�งเคย ฯลฯ นักท!องเท่ียว
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จะได�สัมผัสวิธีการล!อหอยนางรม วิธีการเก็บ ซ่ึงจะให�นักท!องเท่ียวได�มีส!วนร!วมมากท่ีสุด มีการแกะหอย
ให�ชิมสดๆ ด�วย จากนั้นก็จะพาไปท่ีป@าโกงกางให�ดูว!าหอยนางรมท่ีมาจากธรรมชาติกับหอยนางรมท่ี
ชาวบ�านล!อไว�แตกต!างกันอย!างไร จนกระท่ังกลับมาชมวิธีการเลี้ยงหอยใหญ!ในกระชังอีกด�วย ทุกวันนี้มี
นักท!องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต!างชาติต!างให�ความสนใจเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสามช!องเหนือ
กันอย!างไม!ขาดสายึงเป5นการบูรณาการความรู� ไปใช�พัฒนาได�อีกด�วย 
 

4.5.3 บ�านบางพัฒน. : ภูมิป"ญญาการจัดการน้ํา 
เป5นท่ีทราบกันดีว!าสภาพภูมิอากาศในภาคใต�นั้นมี 2 ฤดูกาล คือ ฝน 8 แดด 4

เพราะฉะนั้นในหมู!บ�านบางพัฒน*จึงต�องมีการจัดการน้ําเพ่ือเก็บไว�ใช�ในครัวเรือน ใช�ด่ืม และใช�ให� 
เพียงพอกับท!องเท่ียวท่ีเข�ามาในช!วงฤดูแล�งอีกด�วย ภูมิป�ญญาการจัดการน้ํา ได�ถูกคิดค�นข้ึนโดย 
นายสวัสดี วาหะรักษ* ผู�ใหญ!บ�านคนแรกของชุมชนบางพัฒน*  

เม่ือ พ.ศ.2523 นายสวัสดี อดีตผู�ใหญ!บ�านบ�านบางพัฒน* ได�เริ่มทําถังเก็บน้ําเองเป5น
บ�านแรก ซ่ึงนายสวัสดีมองว!าการทําถังเก็บน้ําเองจะสามารถมีไว�ใช�ได�ทุกบ�าน บ�านละหลายๆ ถังก็
สามารถทําได�เองโดยท่ีไม!ต�องไปขอ FAO โดยก!อนหน�านั้นได�มีการเรียกชาวบ�านมาคุยกัน เรื่องจะทํา
อย!างไรให�มีน้ําไว�ใช�ในครัวเรือนทุกบ�าน เนื่องจากบ�านท่ีไม!มีบ�านเลขท่ีก็ไม!สามารถขอถังเก็บน้ํามาได� ได�มี
ชาวบ�านให�ความสนใจร!วมมือประมาณ 80% ส!วนอีก 20% มีความคิดว!าจะสามารถทําได�จริงหรือไม! 
หลังจากนั้น นายสวัสดีได�เป5นผู�ใหญ!บ�าน ได�มีการสานต!อความคิดท่ีตัวเองคิดข้ึน ชาวบ�านให�ความร!วมมือ 
100% เต็ม  

ป�จจุบันหมู!บ�านบางพัฒน*มีถังเก็บน้ําไว�ใช�ทุกบ�าน ถังเก็บน้ําเป5นลักษณะของการก!ออิฐ
บล็อกมาต!อกันข้ึนไป ความสูงประมาณ 2 เมตร ถึง 3.50 เมตร ซ่ึงบ�านหนึ่งจะมีประมาณ 2 ถัง แล�วแต!
จะสร�างเพ่ือให�เพียงพอกับสมาชิกในบ�านในช!วงเวลา 4 เดือน ท่ีไม!มีน้ําฝน ถ�าเป5นร�านอาหารจะมี 3 ถัง
ข้ึนไป แต!ละบ�านจะวางถังไว�ข�างบ�านในตําแหน!งท่ีสามารถรองรับน้ําฝนท่ีไหลลงมาจากหลังคาบ�านได�
พอดี บ�านบางหลังมีการทําความสะอาดหลังคาเพ่ือกําจัดฝุ@นละออง ส!วนบางหลังท่ีมีฐานะดีก็จะเปลี่ยน
ใช�หลังคากระเบ้ืองอย!างดีจะไม!ลอก ในสมัยก!อนมีการทําทางระบายน้ํา โดยเจาะรูด�านล!างและใช�สาย
ยางเป5นตัวถ!ายตะกอนออก ต!อมาได�ปรับปรุงวิธีการถ!ายตะกอนเป5นการใช�วิธีกาลักน้ํา ดูดตะกอนออก
จากถังจะทํา 3 ครั้งข้ึนไปต!อปYส!วนวิธีป<องกันยุงในถังน้ํานั้นเม่ือก!อนใช�ทรายอะเมะใส!ลงไป แต!ทรายอะ
เมะนั้นกันแต!ลูกน้ําแต!จะมีแมลง เวลาต!อมาผู�ใหญ!สวัสดีได�ไปอบรมเพ่ิมเติมเรื่องป<องกันยุงจากบ!อน้ํา จึง
ได�วิธีเลี้ยงปลาหางนกยูงไว�กินลูกน้ํา โดยปล!อย 4-5 ตัวต!อถัง กันได�ท้ังยุงท้ังแมลงอีกด�วย ในการใช�ด่ืมกิน
นั้นต�องนําไปต�มก!อนแล�วนํามาด่ืมกินได�เลย แต!จะไม!ค!อยสะอาด ในปYพ.ศ. 2541 ได�ไปดูงานท่ี อบต. เบิก
ไพร จ.ราชบุรี เรื่องการพัฒนาจากน้ําใช�เป5นน้ํากิน ทางผู�ใหญ!บ�านคนป�จจุบันได�มีการเขียนโครงการ ซ้ือ
เครื่องกรองน้ําโดยได�ดําเนินการของบประมาณไปแล�ว 
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ชุมชนบางพัฒน*ประสบความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ําเป5นอย!างยิ่ง จนได�รับความ
สนใจจากท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดต!างๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเล ทางองค*กร มหาวิทยาลัย 
ฯลฯ เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึง 23 จังหวัด เพ่ือศึกษาว!าทําไมท่ีนี่จึงไม!ขาดแคลนน้ํา ระยะเวลากว!า 
20 ปYมาแล�วท่ีไม!เคยประสบป�ญหาเรื่องน้ํา ทําให�ชุมชนมีน้ํากินน้ําใชและยังสร�างรายได�จากการขายน้ําให�
มัสยิดและหมู!บ�านอ่ืนอีกด�วย 

ชาวชุมชนบ�านบางพัฒน* ต�องการจัดเก็บภูมิป�ญญาการจัดการน้ําไว�ให�เป5นความรู�ของ
ชุมชน โดยการจัดทําเป5นตําราชุมชน โดยอยากร! วมมือในการทํา ตํารากับหน!วยงาน หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการน้ํา 

ภูมิป�ญญาการจัดการน้ําได�มีการต!อยอดความคิดไปเรื่อยๆ อาทิเช!น วิธีกาลักน้ํา 
นับเป5นวิธีท่ีทันสมัย วิธีปล!อยปลาหางนกยูง สามารถป<องกันได�ท้ังยุงท้ังแมลง ซ่ึงความรู�เหล!านี้เป5นท่ี
น!าสนใจทําให�ทุกวันนี้มีกลุ!มคน องค*กร มหาวิทยาลัย หน!วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเข�ามา
ท่ีหมู!บ�านบางพัฒน*เพ่ือศึกษาเรียนรู�วิธีการจัดการน้ําของหมู!บ�านว!าคนในชุมชนจัดการกันอย!างไรถึงไม!
เคยประสบป�ญหาการขาดแคลนน้ําเหมือนท่ีชุมชนอ่ืน อีกท้ังยังมีน้ําไว�จําหน!ายให�แก!ชุมชนอ่ืนอีกด�วย  
 

4.5.4 บ�านท)าดินแดง : ภูมิป"ญญาสมุนไพร ผักหวาน 
              ผักหวาน เป5นพืชท่ีพบหาได�ง!ายในชุมชนบ�านท!าดินแดง เป5นการสืบทอดรุ!นสู!รุ!น  
จากบรรพบุรุษ ถึงรุ!ปราชญ*หรือหมอยาชาวทุ!งดินแดงรุ!นก!อนสรรพคุณ สอนลูกหสอนหลานต!อๆกันมา 
ตลอดจนทดลองใช�รักษา ว!าผักหวานมีสรรพคุณแก�ร�อนใน แก�โรคคางทูม แก�ปวดมดลูก และปวดข�อ 
            ชาวชุมชนบ�านท!าดินแดง ต�องการจัดเก็บภูมิป�ญญาเรื่องสมุนไพรพ้ืนบ�านไว�เป5นตํารายา
ชุมชน โดยเริ่มจาก การบันทึกข�อมูล ผักหวาน จัดทําวิดีโอให�ความรู� เก่ียวกับผักหวาน ให�ความรู�เรื่อง
ผักหวานและพืชสมุนไพรอ่ืนๆ ในศูนย*การเรียนรู�ชุมชน มีการจัดนิทรรศการให�ความรู�ในชุมชนและใน
โรงเรียน เป5นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และการถ!ายทอดความรู�ในชุมชนก!อนเนื่องจากเยาวชนรุ!นใหม!ยังไม!
รู�จัก อาจเชิญวิทยากรท่ีเป5นหมอยาชาวบ�าน และนักวิชาการด�านสมุนไพรมาจัดอบรมภายในหมู!บ�าน 
              นอกจากนั้น ยังสามารถบูรณาการไปใช�ในการท!องเท่ียวโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ข้ึนในป@าบริเวณท่ีมีผักหวานมากเพ่ือให�นักท!องเท่ียวได�เห็นของจริงและได�เรียนรู�วิธีการดูแลรักษา วิธีการ
เก็บยอดอ!อน เพ่ือนําไปประกอบอาหาร โดยนักท!องเท่ียวจะได�เรียนรู�วิธีการทําอาหารจากผักหวาน  และ
ยังมีการจัดเตรียมพ้ืนท่ี สําหรับให�นักท!องเท่ียวได�ปลูกผักหวานไว�เป5นท่ีระลึกหรือจัดเป5นธนาคาร
ผักหวาน โดยให�นักท!องเท่ียวปลูกผักหวานไว�ท่ีป@าชุมชน และจะมีชาวบ�านเป5นผู�ดูแลให� เพ่ือจะให�
นักท!องเท่ียวกลับมาเท่ียวท่ีชุมชนอีกเพ่ือมาดูผักหวานท่ีตัวเองปลูกไว� 
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4.5.5 บ�านทุ)งนางดํา : ภูมิป"ญญาการจัดการปFาและทรัพยากรธรรมชาติปFาชายเลน 
บนพ้ืนท่ีกว!า2500 ไร!  ของป@าชายเลนทุ!งนางดําถือว!าเป5นป@าชายเลนท่ีสมบูรณ*มาก

ท่ีสุดแห!งหนึ่งในชายฝ�Eงทะเลอันดามันเพราะว!ามีการอนุรักษ*และมีกฎของหมู!บ�านท่ีห�ามตัดไม�ในป@าชาย
เลน และยังเป5นแหล!งอนุบาลสัตว*น้ํา เช!น ปูดํา ปูก�ามดาบ เคยกุ�ง ปลากระบอก  ทําให�ชาวบ�านสามารถ
หาอาหารและสร�างรายได�ในป@าชายเลน เช!น การวางอวนปลากระบอก การวางไทรปลา ไทรปู ชาวบ�าน
ทุ!งนางดําเรียนรู�ท่ีจะดํารงชีวิตอยู!ในป@าชายเลนแห!งนี้ด�วยความรู�แบบชาวบ�านท่ีได�จากการสังเกตุเรียนรู� 
และอยู!กับป@าชายเลน ในป@าชายเลนแห!งนี้ จึงเป5นท้ังแหล!งอาหาร เป5นบ�าน และเป5นโรงเรียนของชาวทุ!ง
นางดํา 

ชาวชุมชนทุ!งนางดําจึงเกิดแนวคิดท่ีจะจัดทําเอกสารการเรียนรู�เก่ียวกับป@าชายเลน และ
การจัดการป@าชายเลนหรือจัดทําศูนย*การเรียนรู�ป@าชายเลน มีเส�นทางเรียนรู�ศึกษาธรรมชาติเพ่ือเก็บป@า
ชายเลนแห!งนี้ไว�อย!างยั่งยืน มีการสอนให�ลูกหลาน รุ!นต!อรุ!น มีกิจกรรมท่ีปลูกฝ�งให�เด็กนักเรียนเกิดการ
เรียนรู�เก่ียววิถีชีวิตของชุมชน สามารถบูรณาการใช�ในกิจกรรมท!องเท่ียวนักท!องเท่ียวสามารถพายเรือ
คายัค และ เป5นท่ีเรียนรู�การวางอวนปลากระบอก วางลอบปู ปลา และเรียนรู�ภูมิป�ญญาในการจัดการป@า
ชายเลนของชาวบ�านด�วย 
 

4.5.6 บ�านท)าเขา : ภูมิป"ญญาผ�าบาติก 
ชุมชนบ�านท!าเขา เริ่มสร�างความรู� และแสวงหาความรู� เพ่ือมาพัฒนาอาชีพของกลุ!ม

แม!บ�าน ใช�เวลาว!างให�เป5นประโยชน* โดยไปเห็นอาชีพการผลิตผ�าบาติกนี้จากเกาะภูเก็ตจึงสนใจท่ีจะมา
ลองผลิตท่ีชุมชนของตนเองบ�าง จึงไปติดต!อท่ีกรมพัฒนาแรงงาน ต้ังแต!ปY 2546 จากนั้นจึงมีเจ�าหน�าท่ีมา
สอนท่ีชุมชน และฝ�กปฏิบัติเรื่อยมา      
  จากการนําองค*ความรู�ท่ีได�จากเจ�าหน�าท่ีพัฒนากรมฝYมือแรงงาน ซ่ึงเริ่มจากการลอก
ลายแบบชั้นเดียวลงในผ�าเช็ดหน�า  เม่ือฝ�กฝนจนชํานาญมากข้ึนเรื่อยๆ จากลายแบบชั้นเดียว ก็พัฒนา
ลายให�มีความซับซ�อนมากข้ึน มีการพัฒนาการผสมสี โดยความรู�ท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเกิดจากกลุ!มท่ี
แม!บ�านพัฒนาฝ�กฝนฝYมือต!อๆ กันเอง เพราะกรมพัฒนาฝYมือแรงงานจะเข�ามาให�ความรู�ปYละ 1 ครั้ง 
ดังนั้น ผู� ท่ีได�รับการอบรมรุ!นแรก ก็นําความรู�มาถ!ายทอดให�คนรุ!นท่ี 2 ต!อๆ กันไป จนในป�จจุบัน 
สามารถพัฒนาลายได�หลาหลายมากยิ่งข้ึน ไม!ว!าจะเป5นลายดอกดาหลา  ดอกชบา  ดอกลินลี่  ลายนก
เงือก  และลายดอกบัว เป5นต�น  
   จากการท่ีเรียนรู�กันเองในชุมชน ส!วนใหญ!คนท่ีเป5นแล�วก็จะสอนต!อๆ กัน เป5นรุ!นสู!รุ!น 
ชาวบ�านท!าเขาเกิดแนวคิดท่ีจะต!อยอด โดยเกิดโครงการท่ีจะ มีการสอนการผลิตผ�าบาติกให�นักเรียน 
และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชาโครงงานของโรงเรียน และถ!ายทอดความรู�ให�แก!เด็กๆ ในชุมชน
ในช!วงวันเสาร*-อาทิตย* แล�วทดลองให�เด็กๆ ในชุมชน นําสินค�าหรือผลิตภัณฑ*มาจําหน!ายท่ีศูนย*จําหน!าย
ผลิตภัณฑ*ชุมชน 
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นอกจากนั้น ชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข!ายท!องเท่ียวชุมชน จัดสถานท่ีศูนย*จําหน!าย
สินค�าชุมชน มีการนําสินค�าผ�าบาติกท่ีผลิตเสร็จแล�วมาจําหน!าย  ณ ศูนย*จําหน!ายสินค�า ซ่ึงเป5นแรงจูงใจ 
ให�กับนักท!องเท่ียวท่ีมาจับจ!ายซ้ือของให�เห็นกระบวนการผลิตผ�าบาติก  นักท!องเท่ียวสามารถเข�ามามี
ส!วนร!วมในการผลิต มาลงมือทําเองได�ด�วย หรือสามารถสั่งลาย หรือผลิตลายเองได� และมีการเชื่อมโยง
เครือข!ายกับโรงแรมรอบๆ พ้ืนท่ี นํากิจกรรมการทําผ�าบาติกเสริมเป5นกิจกรรมสําหรับนักท!องเท่ียวโดย
ทางกลุ!มจะจัดทีมงาน จัดอุปกรณ* อาทิ ผ�า  สี  หรือเทียน เพ่ือไปสอนให�นักท!องเท่ียวลงสีท่ีโรงแรมหรือท่ี
พักได� 
 

4.5.7 บ�านอ)าวกะพ�อ : ภูมิป"ญญา การอนุรักษ.แหล)งหญ�าทะเล และดาวทะเล   
ชุมชนอ!าวกะพ�อ เป5นแหล!งหญ�าทะเลท่ีสมบูรณ*มากแห!งหนึ่ง เป5นท่ีอาศัยของดาวทะเล 

ซ่ึงป�จจุบันนับว!าเป5นสัตว*ทะเลหายาก ท่ีนี่ยังคงมีอยู! ดูได�ท้ังปY ดาวทะเล จะอยู!ตามธรรมชาติของมันอยู!
แล�ว มาจากน้ําลึก มาอยู!ตรงน้ําต้ืน การจะดูปลาดาวนั้น ต�องดูตอนน้ําแห�งลงไปเป5นระยะทางประมาณ
หนึ่งกิโลเมตร ในช!วง 13 คํ่า ถึง 3 คํ่า โดยปกติแล�วจะกินหญ�าทะเล ลักษณะตัวแตกต!างกันไป มีท้ังดาว
ทราย ดาวหนาม มี 5 แฉกแต!ละตัวหลากสีสันกันไป ใน 5 นิ้วท่ีเป5นแฉกนั้นมีขารอบๆ ตัวทุกแฉก ถึงจะมี
ขาเยอะแต!เดินช�ามาก มองปกติจะไม!รู�เลยว!ามันเดินอยู! ชาวบ�านอ!าวกะพ�อสร�างความรู�จากการสังเกต
จดจํา เรียนรู�ระบบนิเวศของแหล!งหญ�าทะเล พฤติกรรมของสัตว*น้ํา และถ!ายทอดจากบรรรพบุรุษ 
สู!ลูกหลาน ตลอดจนศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมร!วมกับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย) เพ่ือให�ได�ข�อมูลความรู�
ทางวิทยาศาสตร*ด�วย 

  ชาวชุมชนเกิดแนวคิดท่ีจะมีการจัดเก็บองค*ความรู�ของระบบนิเวศหญ�าทะเล และดาว
ทะเล ในรูปแบบของวารสาร หรือ สื่อดิจิทอล เพ่ือส!งเสริมความรู�เพ่ือให�เด็ก เยาวชน คนรุ!นใหม!หันมา 
ใส!ใจ เรียนรู�ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนของตน เป5นการถ!ายทอดความรู� จากผู�ใหญ!
ไปสู!ลูกหลาน หรือจากผู�รู�ในชุมชนสู!เยาวชนรุ!นใหม!เพ่ือให�ภาคภูมิใจในบ�านเกิด มีการบรรจุเข�าใน
หลักสูตรการเรียนการสอน เก่ียวกับภูมิป�ญญา และระบบนิเวศชุมชน 

 รวมถึงการจัดต้ังเป5นศุนย*เรียนรู� เก่ียวกับระบบนิเวศ และการศึกษาเก่ียวกับ แหล!ง
หญ�าทะเลและดาวทะเล ตลอดจนจัดเป5นแหล!งเรียนรู�สําหรับนักวิจัย และการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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บทท่ี 5 
บทสรุป และข�อเสนอแนะ 

 
โครงการวิจัย การจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท!องเท่ียว

ผ!านแนวคิดเครือข!ายคุณค!าสหกรณ* :  กรณีศึกษาเครือข!ายท!องเ ท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพังงา  
มีวัตถุประสงค*เพ่ือจัดทําฐานข�อมูลภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชุมชนต!างๆ และศึกษาแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการจัดการความรู�ในเรื่องของภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชุมชนในเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด
พังงา และนําไปสู!การบูรณาการภูมิป�ญญาท�องถ่ินมาใช�ในการพัฒนาศักยภาพการท!องเท่ียว ภายใต�
แนวคิดเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ได�อย!างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขต
ของการวิจัย ด�านพ้ืนท่ี ท่ีมุ!งศึกษาเฉพาะเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 7 ชุมชน ประกอบด�วย 
ชุมชนบ�านโคกไคร ชุมชนบ�านสามช!องเหนือ  ชุมชนบ�านบางพัฒน*  ชุมชนบ�านท!าดินแดง ชุมชนบ�านทุ!ง
นางดํา ชุมชนบ�านท!าเขา และชุมชนบ�านอ!าวกะพ�อ  และในการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
แบ!งเป<น 2 ประเภท คือ ข�อมูลปฐมภูมิ เป<นการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาข�อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ* การจัด
สนทนากลุ!ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม เพ่ือเก็บบันทึกข�อมูลภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชุมชน
ต!างๆ และการศึกษาแนวทางในกระบวนการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาของชุมชน ตลอดจนแนวทางความ
ร!วมมือของเครือข!ายในการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาและการพัฒนาความร!วมมือในการดําเนินธุรกิจ ด�วย
วิธีการสัมภาษณ* สนทนากลุ!ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม สําหรับการเก็บรวบรวมข�อมูล
ทุติยภูมิ ใช�วิธีการศึกษาจากเอกสารราชการ เอกสารงานวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและใน
พ้ืนท่ี โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบการสัมภาษณ* และแบบบันทึกข�อมูล ท่ีใช�วิธีการวิเคราะห*
ข�อมูลกรณีศึกษา (analyzing case study data) ใช�การเปรียบเทียบรูปแบบ (pattern matching) 
รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากข�อมูลว!ามีความสอดคล�องกับทฤษฎีท่ีมีอยู!แล�วหรือทฤษฎีทางเลือก และการสร�าง
คําอธิบายเก่ียวกับกรณีท่ีศึกษา ด�วยการเชื่อมโยงป�จจัยต!าง ๆ และยืนยันคําอธิบายด�วยข�อมูลเชิงประจักษ* 
ซ่ึงท้ังหมดจะนําไปสู!การสร�างต�นทุนทางการท!องเท่ียวท่ีม่ันคงและยั่งยืน อันเป<นหัวใจของการพัฒนาเป<น
กลุ!มเครือข!ายสหกรณ*ท!องเท่ียวเชิงคุณค!าต!อไป  โดยในบทนี้จะแบ!งเนื้อหาออกเป<น 2 ส!วนหลักๆคือ 
บทสรุป และข�อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.1 บทสรุป 
 ในบทสรุปแบ!งออกเป<น 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค* คือ สรุปภูมิป�ญญาท�องถ่ิน การจัดการ
ความรู� ด� านภู มิป�ญญาท�อง ถ่ิน และความร! วมมือของเครือข! าย คุณค!าสหกรณ* กับการพัฒนา 
ศักยภาพการท!องเท่ียว ตามลําดับดังนี้ 
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 5.1.1 สรุปภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  
  คนทะเลแห!งอ!าวพังงา และชาวเกาะแห!งทะเลอันดามันท้ัง 7 ชุมชนท่ีรวมกันเป<น
เครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ดํารงวิถีชีวิตด�วยการเรียนรู�ธรรมชาติ และสร�างความรู�ในการ
ดํารงชีวิต จากความรู�สึกรัก หวงแหน และผูกพันกับระบบนิเวศ ถ!ายทอดออกมาเป<นภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ได�
อย!างน!าสนใจ การรู�จักสังเกต จดจํา ลองผิดลองถูกและการหาความรู�เพ่ิมเติม ถูกหล!อหลอมเป<นความรู� 
และความเชื่อ ความศรัทธา ผ!านการถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น ภูมิป�ญญาในการดูฟWา ดูน้ํา ดูคลื่น ดูลม ดูเมฆ 
ของชาวทะเลแห!งอ!าวพังงา เป<นองค*ความรู�ท่ีไม!มีขายในตํารา ไม!มีในหลักสูตรการศึกษาในระบบใดๆ แต!
เป<นความรู�ท่ีผ!านการสะสมจากชาวทะเลรุ!นก!อน ประสบการณ*ของคนรุ!นก!อน ถ!ายทอดให�คนรุ!นหลัง เป<น
ความรู�ท่ีจะมีชีวิตอยู!กับทะเล ซ่ึงน!าเสียดายนักหากลูกหลานไม!ได�รู� และไม!สนใจท่ีจะเรียนรู� 

นอกจากนั้น ชาวชุมชนแห!งอ!าวพังงา เหล!านี้ยังเรียนรู�ท่ีจะดํารงชีวิตจาการศึกษาระบบ
นิเวศ การสังเกตพฤติกรรมของสัตว*น้ํา และสิ่งมีชีวิต เป<นฐานการคิดในการสร�างภูมิป�ญญาในการผลิต
เครื่องมือประมง เช!น การทําลอบดักปู การทําอวนดักกุ�งเคย เป<นต�น การศึกษาระบบนิเวศนี่เองท่ีนํามาสู!
ภูมิป�ญญาในการผลิต และการปรุง การแปรรูป และการถนอมอาหาร ของชาวชุมชนด�วยความสมบูรณ*
ของทรัพยากร ชาวบ�านจึงเรียนรู�ท่ีผลิตอาหารโดยใช�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู! สัตว*น้ําจากทะเล และปYา
ชายเลน พืชผักสมุนไพร จากปYาพรุ และปYาเขา หรือแม�แต!การทํานาข�าวบนเกาะของชาวเกาะยาว ล�วน
แล�วแต!เกิดข้ึนจากภูมิป�ญญาของคนรุ!นก!อนท้ังสิ้น แต!ชาวชุมชนก็เรียนรู� ท่ีจะดํารงชีวิตอยู!  และใช�
ทรัพยากรธรรมชาติเหล!านี้ให�เกิดความความยั่งยืน การเรียนรู�ท่ีจะเพาะเลี้ยงสัตว*น้ําชายฝ�[ง แทนการล!า
สัตว*น้ํา การปลูกปYาทดแทนเม่ือใช�สอยไม�จากปYา หรือแม�แต!การท!องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเน�นการศึกษา
ธรรมชาติและไม!ทําลายสิ่งแวดล�อม เรื่องเหล!านี้กลับเป<นความรู�ใหม! ท่ีเกิดจากการพัฒนา และการค�นคว�า
หาความรู�เพ่ิมเติม เป<นภูมิป�ญญาท่ีมีความเป<นสากลมากข้ึน  

แต!อย!างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัย กลับพบข�อสังเกตอย!างหนึ่งว!า ภูมิป�ญญาในการ
เพาะเลี้ยงสัตว*น้ําชายฝ�[ง และการท!องเท่ียวกลับนํามาซ่ึง การแข!งขัน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินถูกแปรสภาพมาเป<นสินค�าเพ่ือการท!องเท่ียว สัตว*น้ํามีคุณค!าในเชิงเศรษฐกิจเชิงธุรกิจ 
มากกว!าการยังชีพ การขยายตัวของเมือง และกระการเติบโตทางการท!องเท่ียวอย!างก�าวกระโดด ชักนํา
นายทุน และคนต!างถ่ินรุกเข�าทํามาหากินในชุมชนมากข้ึน หากขาดการจัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพอาจ
ส!งผลกระทบเชิงลบต!อชุมชน ท้ังเรื่องของวิถีชุมชนด้ังเดิม ประเพณีความเชื่อ ศรัทธา ท่ีงดงามต!างๆ หลาย
ชุมชนท่ีเกิดความขัดแย�งภายในจาการท!องเท่ียว หลายชุมชนท่ียังหาอัตลักษณ*ของภูมิป�ญญาตัวเองไม!เจอ 
หลายชุมชนยงไม!มีการถ!ายทอดภูมิป�ญญาเหล!านี้ไปยังอนุชนรุ!นหลัง การได�มีโอกาสรวบรวม และจัดการ
ความรู�เรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ินจากการวิจัยในครั้งนี้ เสมือนการกลับมาค�นหาตัวตน ค�นหาความรู� และสร�าง
คุณค!าให�กับภูมิป�ญญาท่ีบรรพบุรุษฝากไว� ให�เป<นความภาคภูมิใจของชุมชน เป<นสิ่งท่ีควรอนุรักษ* และ
พัฒนาให�ยั่งยืนต!อไป  
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 5.1.2 สรุปการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
  ในการกระบวนการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถึนของเครือข!ายท!องเท่ียวโดย
ชุมชนจังหวัดพังงา ท้ัง 7 ชุมชน นั้นในข้ันตอนของการสร�างความรู�โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะคล�ายคลึงกัน 
กล!าวคือ การสร�างความรู�จะเกิดจากการท่ีได�รับถ!ายทอดภูมิป�ญญามาจากบรรพบุรุษสืบต!อกันมาจากรุ!น
ต!อรุ!นภายในครอบครัวหรือการเรียนรู�จากผู�สูงอายุ ผู�นําชุมชนท่ีเป<นผู� เชียวชาญเฉพาะด�านต!างๆ 
โดยเฉพาะภูมิป�ญญาในเรื่องระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝ�[ง อาหาร
พ้ืนบ�าน สุขภาพและสมุนไพรท่ีเกียวข�องกับการดําเนินชีวิต การสร�างบ�านเรือน ท่ีพักอาศัย การทํามาหา
กิน ท่ีชาวบ�านในชุมชนจําเป<นจะต�องเรียนรู�เพ่ือการดํารงอยู! ส!วนภูมิป�ญญาเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ท่ี
ประชากรส!วนใหญ!ของทุกชุมชนจะนับถือศาสนาอิสลามนั้นมีการเรียนรู�ภูมิป�ญญาจากการประกอบ
พิธีกรรม การละเล!นตามประเพณี ความเชื่อของศาสนาอิสลามเป<นหลัก นอกจากนั้นในกระบวนการของ
การสร�างความรู�ด�านภูมิป�ญญาของชุมชนยังมีการแสวงหาความรู�จากภายนอกชุมชนท่ีเป<นความรู�ใหม! 
หรือความรู�เดิมท่ีสูญหายไปจากชุมชน มาใช�ในการพัฒนาชุมชนท้ังวัตถุประสงค*ในเรื่องของการอนุรักษ*
สิ่งแวดล�อมในระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ*สินค�าท่ีชุมชนผลิตเพ่ือ
จําหน!าย และให�บริการแก!นักท!องเท่ียว ซ่ึงการสร�างความรู�ดังกล!าวชุมชนจะได�รับการสนับสนุนในเรื่อง
การส!งบุคลากรของชุมชนไปอบรมตามหน!วยงานต!างๆภายใต�โครงการท่ีภาครัฐจัดข้ึน ตลอดจนความรู�ท่ี
เครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาท่ีได�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน เช!น การจัดโครงการ
ศึกษาดูงานธุรกิจโฮมสเตย* ท่ีชุมชนบ�านท!าเขา อําเภอเกาะยาว โครงการอบรมให�ความรู�และฝ_กปฎิการทํา
ผ�าบาติค เป<นต�น ส!วนการจัดการความรู�ในข้ันตอนของกระบวนการจัดเก็บองค*ความรู�ด�านภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินซึงเป<นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําให�ภูมิป�ญญานั้นคงอยู!สืบต!อไป แต!จากการศึกษาพบว!า
ส!วนใหญ!เกือบทุกชุมชนขาดการจัดเก็บองค*ความรู�ท่ีเป<นระบบ มีเพียงบางชุมชนและบางภูมิป�ญญาเท!านั้น
ท่ีมีการบันทึกไว� อาทิ การบันทึกภูมิป�ญญาด�านอาหารของชุมชนบ�านโคกไคร ในการกระบวนการผลิต
กะป̀ของกลุ!มแม!บ�านในชุมชนท่ีเป<นสินค�าหลักของกลุ!มท่ีมีการจัดจําหน!ายไปยังภายนอกชุมชน 
นอกจากนั้นยังมีการเคยจัดทําบันทึกภูมิป�ญญาเรื่องการจัดการน้ําของชุมชนบ�านบางพลัดแต!เกิดการสูญ
หายจึงถือว!ากระบวนการของการจัดเก็บองค*ความรู�ไม!สมบูรณ*และเป<นป�ญหาของการจัดการความรู�ท่ีทุก
ชุมชนควรมีการพัฒนาปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�เกิดการจัดเก็บองค*ความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินอย!างมีระบบ
สามารถเป<นแหล!งเรียนรู�และสืบค�นข�อมูลของผู�ท่ีสนใจได�ต!อไปในอนาคต 
  การจัดการความรู�ในข้ันตอนของกระบวนการการถ!ายทอดภูมิป�ญญาท่ีชุมชนในเครือข!าย
ท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงาท่ีได�มีการปฎิบัติกันมานั้นโดยส!วนใหญ!จะมีการถ!ายทอดจากบุคคลท่ีเป<น
ผู�สร�างหรือมีองค*ความรู�ในแต!ละเรื่องไปสู!กลุ!มภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ตลอดจนการถ!ายทอดภูมิ
ป�ญญาไปสู!นักท!องเท่ียวด�วยเช!นกันโดยผ!านกิจกรรมการท!องเท่ียวต!างๆเช!น มัคคุเทศน*ท�องถ่ินถ!ายทอดสู!
นักท!องเท่ียวจากการนําท!องเท่ียวตามแหล!งท!องเท่ียวต!างๆของชุมชน การให�นักท!องเทียวได�ทดลองฝ_ก
ทําอาหารและขนมพ้ืนบ�าน การเรียนรู�วิถีชีวิตของคนในชุมชน การมีส!วนร!วมในการทํามาหากินของ
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ชาวบ�าน เป<นต�น   ยกเว�นชุมชนบ�านบางพลัดท่ีมีการถ!ายทอดความรู�ภูมิป�ญญาเรื่องการจัดการน้ําระหว!าง
บุคคลภายในครอบครัวก!อนจนเป<นท่ียอมรับจึงมีการถ!ายทอดไปยังกลุ!มต!างๆท้ังภายในและภายนอก
ชุมชนต!อไป และกระบวนการสุดท�ายของการจัดการความรู�ภายใต�กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ คือ 
การนําความรู�ด�านภูมิป�ญญาไปใช�ประโยชน* ซ่ึงภูมิป�ญญาท�องถ่ินต!างๆถึงแม�ว!าจะมีการดําเนินหรือปฎิบัติ
ไปครบท้ังสามกระบวนในข้ันต�นท่ีได�กล!าวมาแล�วนั้นหากมิได�มีการนําไปใช�งานให�เกิดประโยชน* จะถือได�
ว!าการจัดการความรู�นั้นไม!ได�เกิดข้ึนเลย เป<นแต!เพียงการจัดเก็บ และถ!ายทอดข�อมูลเท!านั้นยังไม!ได�เกิดป<น
การจัดการความรู�ท่ีแท�จริง และข�อมูลการวิจัยค�น พบว!า การนําความรู�ด�านภูมิป�ญญาไปใช�ประโยชน*ของ
ชุมชนต!างๆนั้น มีการนําความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินไปใช�ประโยชน*จริงแต!เป<นการใช�ประโยชน*ท่ีอยู!ใน
วงจํากัดเพียงภูมิป�ญญาด�านใดด�านหนึ่งเท!านั้นท่ีเกิดข้ึนในแต!ละชุมชน ซ่ึงจากการสํารวจข�อมูลเบ้ืองต�นใน
เรื่องภูมิป�ญญาท�องถ่ินของแต!ละชุมชนนั้น พบว!ามีภูมิป�ญญาในเรื่องต!างๆอยู!จํานวนมากท่ีมีศักยภาพท่ี
สามารถนําไปใช�ประโยชน*ในการพัฒนาศักยภาพการท!องเท่ียวของชุมชนได� เช!น ภูมิป�ญญาเรื่องสมุนไพร
ของชุมชนบ�านโคกไครท่ีเป<นแหล!งเรียนรู�ให�กับนักท!องเท่ียว ภูมิป�ญญาเรื่องระบบนิเวศของบ�านอ!าวกะพ�อ 
เกาะยาวใหญ! ท่ีเป<นแหล!งเรียนรู�เรื่องระบบนิเวศน*ในทะเล หรือภูมิป�ญญาระบบนิเวศน*ปYาชายเลนและปYา
โกงกางท่ีอุดมสมบูรณ*ของชุมชนบ�านทุ!งนางดํา เป<นต�น 

5.1.3 สรุปความร&วมมือของเครือข&ายคุณค&าสหกรณ+กับการพัฒนาศักยภาพการท&องเท่ียว 
ความร!วมมือของเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ท้ัง 7 ขุมชน ท่ีมีบริบทเป<น

เครือข!ายคุณค!าสหกรณ* ท่ีมีปฎิสัมพันธ*ทางสังคมร!วมกัน การเรียนรู�ร!วมกัน และ การดําเนินธุรกิจร!วมกัน 
(จุฑาทิพย* ภัทราวาท,2554) เพ่ือท่ีจะให�แต!ละชุมชนเป<นหน!าวยงานหรือองค*กรท่ีช!วยเหลือตนเองทาง
เศรษฐกิจและสังคมได� โดยท่ีชุมชนอาจจะจัดต้ังเป<นสหกรณ*ท่ีเป<นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม!เป<นนิติ
บุคคลตามกฎหมายก็ได�  แต!สาระสําคัญของการเป<นเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ข้ึนอยู!กับบริบทดังกล!าว
ข�างต�นมากกว!า ซ่ึงท่ีผ!านมาชุมชนท่ีเป<นสมาชิกของเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ไม!ได�มีการจัดต้ังเป<นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย แต!ได�มีความร!วมมือต!างๆมากมาย ซ่ึงในการวิจัยนี้ได�จําแนกความร!วมมือออกเป<น2 ด�าน
ด�วยกัน คือความร!วมในด�านการจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภูมิป�ญญาท่ีสามารถ
นําไปใช�ประโยชน*ในการพัฒนาธุรกิจท!องเท่ียวของชุมชนต!างๆ โดยชุมชนท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดก็จะถ!ายทอดไปยังชุมชนอ่ืนๆ เช!น ชุมชนบ�านท!าเขา เกาะยาวน�อยมีความสารถในการดําเนินธุรกิจ
โฮมสเตย* และมีประสบการณ* ตลอดจนมีผลประกอบการท่ีดีในธุรกิจดังกล!าว มากกว!าชุมชน อ่ืนๆ ก็จะ
เป<นผู�ถ!ายทอด ความรู�และภูมิป�ญญาต!างๆท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย* ให�กับชุมชนอ่ืนๆใน
เครือข!าย นอกจากนั้นชุมชนบ�านโคกไครท่ี มีสมาชิกของชุมชนเป<นผู�ท่ีมีความสามารถในการทําผ�าบาติด ก็
มีการถ!ายทอดความรู�จากภูมิป�ญญานั้นไปยังชุมชนอ่ืนๆด�วยอีกเช!นกัน แต!ยังมีภูมิป�ญญาท�องถ่ินอ่ืนๆ อีก
มากท่ีสั่งสมอยู!ในชุมชนต!างๆท่ียังไม!ได�ถูกนําเอาออกมาใช�ประโยชน*และแลกเปลี่ยนระหว!างกันอย!างมี
ระบบ ในส!วนความร!วมในด�านการดําเนินธุรกิจของเครือข!ายซ่ึงเป<นความร!วมในเบ้ืองต�นของการเป<น
เครือข!าย และท่ีผ!านมาได�มีความร!วมมือท่ีเป<นรูปแบบของการส!งต!อนักท!องเท่ียวของชุมชนต!อชุมชน ใน
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การท่ีจะพยายามให�บริการของการดําเนินธุรกิจท!องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองต!อความต�องการในเบ้ืองต�น
ของนักท!องเท่ียวให�ได� โดยชุมชนท่ีมีแหล!งท!องเท่ียวของชุมชนแต!มีท่ีพักอาศัยท่ีรองรับนักท!องเท่ียวไม!
เพียงพอก็จะส!งต!อนักท!องเท่ียวไปยังชุมชนท่ีมีความพร�อมในการรองรับนักท!องเท่ียวในด�านท่ีพักอาศัยท่ี
มากกว!า นอกจากนั้นยังมีความร!วมมือในด�านการให�ยืมอุปกกรณ*ในการจัดกิจกรรมนันทนาการต!างๆท่ีเป<น
บริการเสริมเพ่ือความเพลิดเพลินแก!นักท!องเท่ียว โดยชุมชนท่ีขาดแคลนก็สามารถยืมได�จากชุมชนท่ีมี
สํารองไว�และมาส!งคืนได�ในภายหลัง ซ่ึงถือว!าเป<นการบริหารทรัพยากรอย!างมีประสิทธิภาพ  แต!ความ
ร!วมมืออ่ืนๆท่ีชุมชนมีความต�องการตรงกันอย!างมากก็คือ ความร!วมมือในการพัฒนาบุคลากรท่ีให�บริการ
ในการดําเนินธุรกิจท!องเท่ียว เพ่ือท่ีจะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการในการท่ีจะสร�างความ
พอใจแก!นักท!องเท่ียวนั่นเอง 

 
5.2 แนวทางการบูรณาการป�ญญาท�องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพการท&องเที่ยวโดยชุมชน 
ภายใต�แนวคิดเครือข&ายคุณค&าสหกรณ+ 
  จากความร!วมมือของเครือข!ายท!องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ท้ัง 7 ชุมชนท่ีผ!านมานั้น 
ท้ังความร!วมมือท่ีเป<นต�นทุนเดิมของเครือข!ายท่ีเป<นความร!วมในการดําเนินธุรกิจท่ียังเป<นความร!วมมือท่ีอยู!
ในวงจํากัดเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนและส!งต!อนักท!องเท่ียวระหว!างกัน  การให�ยืมอุปกรณ*ในการจัด
นันทนาการเพ่ือบริการนักท!องเท่ียว และความร!วมในการดําเนินธุรกิจยังจํากัดอยู!แต!ภายในเครือข!าย
เท!านั้น  ส!วนความร!วมมือในการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินนั้นยังไม!เป<นรูปแบบความร!วมมือท่ี
เด!นชัดและเป<นระบบมากนัก มีเพียงแค!การถ!ายทอดความภูมิป�ญญาบางภูมิป�ญญาตามข�อมูลสรุปเท!านั้น
เช!นกัน ด้ังนั้นเพ่ือให�การพัฒนาศักยภาพการจัดการท!องเท่ียวของชุมชนเป<นไปอย!างยั่งยืนและเกิดการใช�
ทรัพยากรด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินอย!างคุ�มค!าเกิดประโยชน*สูงสุด เครือข!ายฯควรมีความร!วมมือในการ
จัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาอย!างมีระบบ โดยชุมชนท่ีเป<นสมาชิกของเครือข!ายฯ จัดต้ังคณะทํางานของ
เครือข!ายฯข้ึนมา ร!วมวางแผนและหารูปแบบความร!วมมือในเรื่องดังกล!าวร!วมกันภายใต�ความเข�าใจและ
เปWาหมายเดียวกัน ซ่ึงการจัดการความรู� ท่ีผ!านมาของแต!ละชุมชนยังไม!เป<นรูปแบบท่ีดีมากนัก โดย
กระบวนการแรกของการจัดการความรู� แต!ละชุมชนควรจะเริ่มจากการค�นหาและระบุภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ี
มีศักยภาพเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจท่ีชุมชนมีความสามารถจัดการสําหรับบริการท!องเท่ียวต!างๆ 
เพ่ือท่ีจะนําไปสู!การสร�างและพัฒนาความรู�ด�านภูมิป�ญญานั้นๆ ท้ังจากภายในและภายนอกชุมชนหลังจาก
ท่ีได�มีการสร�างและพัฒนาภูมิป�ญญาไปแล�ว ชุมชนต!างๆในเครือข!ายควรมีการรวบรวมและจัดทํา
ฐานข�อมูลภูมิป�ญญาร!วมกันเพ่ือเป<นการบันทึกและจัดเก็บความรู�โดยท่ีแต!ละชุมชนสามารถเข�าถึงและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว!างกันอีกด�วย  
  ในส!วนกระบวนการของการถ!ายทอดความรู�นั้น เครือข!ายฯควรจะต�องสร�างช!องทาง
ต!างๆท่ีทําให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือผู�ใช�ภูมิป�ญญาต!างๆนั้นสามารถเข�าถึงและเข�าใจรายละเอียดข�อมูลภูมิป�ญญา
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ได�ง!าย กล!าวคือให�สะดวกต!อการเรียนรู�และใช�งานนั่นเอง ตัวอย!างเช!น การประชาสัมพันธ*ข�อมูล สภาพ 
ดิน ฟWา อากาศ ความรู�ด�านภูมิป�ญญาท่ีน!าสนใจของชุมชนต!างๆเพ่ือให�นักท!องเท่ียวเกิดการเรียนรู� ในการ
วางแผน การตัดสินใจเลือก การเตรียมตัวสําหรับท่ีจะเดินทางมาท!องเท่ียวในชุมชนนั้นๆ และข�อมูล
ดังกล!าวยังเป<นการกระตุ�นนักท!องเท่ียวท่ีจะทําให�เกิดความปราถนาท่ีจะเดินทางมาเรียนรู�ในสถานท่ีจริงอีก
ด�วยภายใต�การจัดทําฐานข�อมูลท่ีมีการออกแบบและจัดระบบท่ีดี นอกจากนั้นการถ!ายทอดภูมิป�ญญาและ
ความรู�ต!างๆภายในชุมชนหรือเครือข!ายฯท่ีเป<นระบบเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรต!างๆท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดการท!องเท่ียวของชุมชนก็มีความสําคัญอย!างมากและเป<นความต�องการท่ีชุมชนสมาชิก
ในเครือข!ายฯอยากให�เกิดข้ึนจากความร!วมมือของเครือข!ายคุณค!าสหกรณ* เพ่ือเป<นการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการให�บริการในธุรกิจท!องเท่ียวและการต�อนรับนักท!องเท่ียวของคนในชุมชนท่ีจะทําให�เกิด
ความพึงพอใจและประทับใจแก!นักท!องเท่ียวท้ังภายในและต!างประเทศ 
  ในส!วนกระบวนการสุดท�ายของการจัดการความรู�ด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ก็คือการนําภูมิ
ป�ญญาไปใช�ประโยชน*เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการจัดการท!องเท่ียวโดยชุมชนอย!างยั่งยืน เครือข!ายฯ ควรมี
การสร�างความเข�าใจร!วมกันถึงแนวทางและทิศทางของความต�องการของนักท!องเท่ียวท่ีจะเดินทางหรือมี
โอกาสเดินทางเข�ามาท!องเท่ียวในชุมชนของตน เพ่ือไปนําไปสู!การนําภูมิป�ญญาท�องถ่ินของต�นไป
ออกแบบสร�างเป<นบริการหรือกิจกรรมนันทนาการต!างๆ ท่ีจะให�บริการแก!นักท!องเท่ียวตามความต�องการ
ของนักท!องเท่ียวกลุ!มต!างๆ ภายใต�ความร!วมมือในการเรียนรู� และการวางแผนร!วมกันของชุมชนท่ีเป<น
สมาชิกของเครือข!ายฯ 
 

5.3 ข�อเสนอแนะ 
5.3.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) เนื่องจากภูมิป�ญญาเป<นความรู�ของชุมชนท�องถ่ิน เป<นอัตลักษณ* และความภาคภูมิใจใน
ภูมิรู�ของชุมชน ควรมีการส!งเสริมและสนับสนุนให�ระบบการศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
ให�มีการสร�างตําราท�องถ่ิน ควรเป̀ดโอกาสให�ครูท่ีอยู!ในท�องถ่ินสร�างตําราจากความรู�ท�องถ่ินและใช�ท�องถ่ิน
ของตน เป<นการเป̀ดศักยภาพของครูในท�องถ่ิน ทําให�การศึกษาสอดคล�องกับท�องถ่ินมากข้ึน  

             2) องค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ผู�ประกอบการท!องเท่ียวในพ้ืนท่ี และเครือข!ายธุรกิจท!องเท่ียว
ชุมชน อาจมีการแบ!งผลประโยชน*จากกิจการท!องเท่ียว เพ่ือจัดต้ังมูลนิธิ หรือสถาบันในรูปเอกชนเพ่ือ
ส!งเสริมการศึกษาค�นคว�าให�มีการนําภูมิป�ญญาท�องถ่ินเป<นความรู�แห!งแผ!นดินเกิด เป<นพิพิธภัณฑ*หรือศูนย*
เรียนรู� ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ของชาวทะเลแห!งอ!าวพังงา 

              3) สถาบันการศึกษา ท้ังประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวะศึกษา ท่ีอยู!ในพ้ืนท่ีชุมชน 
ควรทําหน�าท่ี เป<นศูนย*ข�อมูลข!าวสารเพ่ือพัฒนาภูมิป�ญญาชุมชน หาแนวทางการนําภูมิป�ญญาท�องถ่ินมา
ใช�ในการจัดการเรียนการสอน คัดเลือกกิจกรรมหรือเนื้อหาสาระของภูมิป�ญญาชาวบ�านท่ีสอดคล�องกับ
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ความต�องการของท�องถ่ินและผู�เรียน  ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญ
ปราชญ*ชาวบ�านหรือเจ�าของภูมิป�ญญาในด�านต!างๆเข�ามามีส!วนร!วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนควรเข�าไปมีส!วนร!วมในการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยนําคณะครู นักเรียน เข�าร!วมกิจกรรมต!างๆของ
ท�องถ่ิน ควรศึกษาและวิเคราะห*หลักสูตร และกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนติดต!อ
ประสานงาน เพ่ือขอสนับสนุนจากหน!วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องในการ ปรับปรุงหลักสูตรให�สามารถนํา
ภูมิป�ญญาชาวบ�านเข�ามาใช�  พร�อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู!กับการจัดทําเอกสารเผยแพร!และยกย!องเชิดชูเกียรติเจ�าของภูมิป�ญญา
ชาวบ�านอีกด�วย 

5.3.2 ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต&อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัย เ พ่ือการจัดการความรู�ภู มิป�ญญาท�อง ถ่ิน โดยใช�วิธีการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม (participatory action research) โดยอาจเลือกชุมชนท่ีมีความโดดเด!น
ท่ีสุดจํานวน 3-4 ชุมชนจากใน 7 ชุมชน ท่ีมีความพร�อม เพ่ือเป<นชุมชนนําร!องในการจัดการความรู� 
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินของจังหวัดพังงา ท่ีเน�นให�ชุมชน และสถานศึกษาเข�ามามีส!วนร!วมในการศึกษาวิจัย  
เพ่ือจัดทํา และพัฒนาหลักสูตรภูมิป�ญญาท�องถ่ิน เพ่ือเป<นการต!อยอดการวิจัยในครั้งนี้ ให�สามารถเป<นคลัง
ภูมิป�ญญาของชาวทะเลแห!งอ!าวพังงาสืบไป  
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ภาคผนวก ข 
 

แบบบันทึกข
อมูลท
องถิ่น 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท
องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท$องเท่ียว 

ผ$านแนวคิดเครือข$าย คุณค$าสหกรณ+ : กรณีศึกษาเครือข$ายการท$องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
กลุ$มผู
ให
ข
อมูล กลุ$มท$องเท่ียวชุมชน............................................................................. 

สถานท่ีตั้ง ...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ผู
ให
ข
อมูลหลัก................................................................................ 

เบอร+ติดต$อ........................................................................................................................ 

ผู
ประสานงาน................................................................................................................................. 

เบอร+ติดต$อ....................................................................................................................... 

 
ประเภทโซ$อุปทานของการท$องเท่ียว 

กลุ$มท่ี 1 เจ
าของป�จจัยการผลิต 
 ............................................................................................................................ 
กลุ$มท่ี 2 กลุ$มธุรกิจในอุตสาหกรรมการท$องเท่ียว 
 
........1. ธุรกิจท่ีพักแรม 
........2. ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
........3. ธุรกิจนําเท่ียว 
........4. ธุรกิจสินค'าท่ีระลึก 
........5. ธุรกิจคมนาคม 
.........6. ธุรกิจประชุมนิทรรศการและการท.องเท่ียวเพ่ือเป/นรางวัล 

 
ภูมิป�ญญาท
องถ่ิน 

 ความรู'เรื่อง อาหาร และยา  
 ความรู'เรื่องระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร  
 ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี  
 วิถีปฏิบัติ  
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1. การจัดการความรู
 

1.1. การสร'างความรู' (Knowledge Creation Process) 
 
 
 
 
 
 

1.2. การจัดเก็บองคIความรู' (Knowledge Storage / Retrieval) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. การถ.ายทอดความรู' (Knowledge Transfer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. การนําความรู'ไปใช'งาน (Knowledge application) 
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2. เครือข$ายคุณค$าสหกรณ+ 

2.1. จิตสํานึก“การพ่ึงพาและร.วมมือกัน”ของผู'นํา (Co-ops. Spirit) 
 
 
 
 
 
 

2.2. ความเชื่อถือไว'วางใจของภาคี (Trust)  
 
 
 
 
 
 

2.3. การมีกลไกการติดต.อสื่อสารท่ีสามารถเข'าถึงภาคี การจัดการความรู'เพ่ือการปรับวิธีคิดให'ได'
รู'เท.าทันสถานการณI (Knowledge Sharing)  

 
 
 
 
 
 

2.4. การมีระบบการบริหารจัดการเครือข.าย (Network’s Management System)  
 
 
 
 
 
 

2.5. ภายใต'เป̀าหมายร.วม (Target Goal) 
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3. การท$องเท่ียวเชิงสร
างสรรค+ 

3.1. เป/นความคิดสร'างสรรคIท่ีไม.ได'เลียนแบบใครและเป/นต'นแบบอย.างแท'จริง (Originality) 
และมีความเป/นของแท'ดั้งเดิม (Authenticity)  

 
 
 
 
 
 

3.2. มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ท่ีแสดงออกเป/น
ความคิดอย.างสร'างสรรคI  

 
 
 
 
 
 
 

3.3. มีองคIความรู' (Knowledge) แฝงไว'ด'วยศิลปะ (Arts) และกลิ่นอายของวัฒนธรรมท'องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 

3.4. เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป/นประดิษฐกรรม (Inventiveness)  
 
 
 
 
 
 

3.5. เป/นทรัพยIสินทางปlญญา (Intellectual assets)  
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ภาคผนวก ค 

แบบบันทึกภมูิป�ญญาท�องถิ่น 

โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถิ่นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท#องเท่ียว 

ผ#านแนวคิดเครือข#าย คุณค#าสหกรณ* : กรณีศึกษาเครือข#ายการท#องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กลุ#มชุมชน.................................................................... 

วันท่ี............................................................................. 

1. วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�4ง  

1) การสร�างความรู� 

 

2) การจัดเก็บองค*ความรู� 

 

3) การถ#ายทอดความรู� 

 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* 

 

2.ระบบนิเวศและทรัพยากร  

1) การสร�างความรู� 

 

2) การจัดเก็บองค*ความรู� 

 

3) การถ#ายทอดความรู� 

 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* 
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3. อาหารและสมุนไพร 

1) การสร�างความรู� 

 

2) การจัดเก็บองค*ความรู� 

 

3) การถ#ายทอดความรู� 

 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* 

 

 

4.ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 

1) การสร�างความรู� 

 

2) การจัดเก็บองค*ความรู� 

 

3) การถ#ายทอดความรู� 

 

5) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน* 

 

……………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  

แบบบันทึกข�อมูลท�องถ่ิน 7 ชุมชน 
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านโคกไคร 
วันท่ี  : 7 เมษายน 2556 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง : การเลี้ยงปลาในกระชัง 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# การทํา อวนดักปู ลอบดักปลา ตกปลา ลอกกุ�ง ดักปูดํา เลี้ยงปลาใน
กระชังและเลี้ยงหอยนางลม 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก เลี้ยงปลาในกระชัง 
ท่ีมา เ ม่ือสมัยก#อนทรัพยากรธรรมชาติมีเยอะ แต#ป2จจุบันมีจํานวนลดน�อยลง ชาวบ�าน 

ก็เลยช#วยกันระดมความคิดมาเป5นการเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในกระชังก#อต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ 2525 
เป5นหมู#บ�านแรกท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชัง แต#ละบ�านจะเลี้ยงกันประมาณ 4-5 กระชัง การเลี้ยงปลาใน
กระชังเริ่มจากการท่ีเราออกไปจับปลามาแล�วต�องมาคัดปลาตามขนาดเอาตัวใหญ#ขายส#วนปลาตัวเล็กเอา
ไปปล#อยเลี้ยงในกระชังท่ีเตรียมไว� ทําหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆปลาตัวเล็กท่ีตายหรือเศษปลาท่ีเหลือจะ
นํามาสับเพ่ือให�เป5นอาหารปลาแต#ป2จจุบันเริ่มทําเป5นธุรกิจเชิงพาณิชย=ก็เริ่มมาใช�เป5นอาหารเม็ดแทน ปลา
ตัวเล็กจะอาศัยอยู#ตามซอกหินวิธีจับจะใช�ไชด=จับปลาเพ่ือนํามาเลี้ยง ปลาส#วนมากเป5นปลาเก?า รายได�
ของชาวบ�านจะไม#คงท่ีเนื่องจากปลามีขนาดโตไม#เท#ากัน ในการขายแต#ละครั้งจึงมีรายได�แตกต#างกัน
เนื่องจากทรัพยากรมีน�อยลง รายได�ลดน�อยลง เป5นการช#วยอนุรักษ=ธรรมชาติ เพ่ือไม#ให�ปลาศูนย=พันธุ=ด�วย 
จึงหันมาเลี้ยงปลาในกระชังช#วยเพ่ือเป5นการอนุรักษ=ธรรมชาติไปในตัว 

1) การสร�างความรู� 
ชาวโคกไคร ใช�วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว=น้ํา ออกมาเป5นเครื่องมือในการทําการ

ประมงชายฝ2Bงท่ีมีความสอดคล�องกับสิ่งท่ีพบ เช#น อวน ลอบ หรือ ไซ เป5นต�น นับเป5นการสร�างความรู�ท่ี
เป5นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน จากรุ#นพ#อแม# มาสู#ลูกๆ  

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
1.จัดทําเป5นวีดีโอ 
2.แผ#นพับ 
3.ทําเป5นตําราการเลี้ยงปลาในกระชังของหมู#บ�านโคกไคร 

3) การถ(ายทอดความรู� เป5นการถ#ายทอดแบบรุ#นสู#รุ#น เป5นการถ#ายทอดความารู�ระหว#างบุคคล 
4) การนําความรู�ไปใช�งาน 

1. เผยแพร#ให�ผู�ท่ีเข�ามาดูได�รู�จักวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง 
2. มีการขายอาหารปลาให�นักท#องเท่ียวเพ่ือเป5นการเพ่ิมรายได�กับชุมชน 
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2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ปFาโกงกาง ปFาชายเลน ลําคลอ ทะเล ภูเขา ถํ้า สัตว=ปFา ลิงแสม ดอน
การเลี้ยงหอยตลับ กุ�ง หอย และปู ปลา 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก ปFาชายเลน 
1) การสร�างความรู� 

 ชาวบ�านโคกไคร ทํามาหากินจากปFาชายเลน เช#น ประมงชายฝ2Bง เลี้ยงสัตว=น้ําในกระชัง สามารถ
พานักท#องเท่ียวมาเท่ียวชมปFาชายเลนและสัตว=น้ําต#างๆเป5นการอนุรักษ=ปFาโดยการปลูกปFาไม�เพ่ิมเติม 
ร#วมกับนักท#องเท่ียวและคนในชุมชนจัดโครงการปลูกต�นไม�ถวายพ#อ 

- การใช�งานสามารถตัดต�นโกงกางท่ีโตเต็มท่ีมาใช�ในการสร�างบ�าน 

- ปHองกันภัยธรรมชาติ เช#น เหตุการณ=สนามชุมชนโคกไครไม#ได�รับผลกระทบเพราะมีปFาไม�
เป5นเกาะกําบัง 

- สมุนไพรต#างๆจากปFาชายเลน 
2) การจัดเก็บองค-ความรู� 

- ถ#ายทอดให�คนรุ#นต#อไปรู�จักอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติ 

- แผ#นพับ 

- เว็บไซด= 

- ศูนย=การเรียนรู� 

- เส�นทางสํารวจธรรมชาติ 

- จัดอบรมไกด=เยาวชน 
3) การถ(ายทอดความรู� 

- ถ#ายทอดความรู�ให�นักท#องเท่ียวชมปFาชายเลน ธรรมชาติ ดูสตัว=น้ํา สัตว=ทะเล 

- ถ#ายทอดความรู�ในสถานศึกษาประจําชุมชน 
4) การนําความรู�ไปใช�งาน 
-    กิจกรรมการท#องเท่ียวโดยชุมชน และการทําของท่ีระลึกจากรากไม�ท่ีตายแล�ว เช#น โคมไฟ 

เครื่องประดับ แจกัน กระถางต�นไม� 
 

3.อาหารและสมุนไพร 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# กะปJ ขนมจีน โรตี ข�าวหมกไก# ข�าวยํา หอยตลับ ฟHาทลายโจร เหงือก

ปลาหมอ 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก ภูมิป2ญญาการทํากะปJ 
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1) การสร�างความรู� กะปJ ขนมจีน โรตี ข�าวหมกไก# ข�าวยํา หอยตลับ ฟHาทลายโจร เหงือกปลา
หมอ เนื่องจากชุมชนมีอาหาร และสมุนไพรข้ึนชื่อมากมาย แต#สิ่งท่ีชาวบ�านนิยมใช�ทานและนํามา
ประกอบเพ่ือให�อาหารมีกลิ่นและรสชาติท่ีกลมกล#อมนั่นคือ กะปJ  

กะปJของชุมชนบ�านโคกไครมีส#วนสําคัญอยู# 2 ชนิด คือ กุ�งขนาดเล็กหรือชาวบ�านเรียกว#า เคย 
ซ่ึงแบ#งย#อยเป5น 3 ชนิด คือ กุ�งเอียด ตากุ�งมีขนาดใหญ# กะปJท่ีได�จะมีสีออกดํา กุ�งสานโอ กะปJจะมีสีซีด 
ส#วนกุ�งนอกตัวขนาดใหญ# กะปJท่ีได�จะออกสีแดง และส#วนประกอบอีกส#วนคือ เกลือเม็ด 
 วิธีการเริ่มต�นด�วยการหมัก สูตรของชุมชนจะใช�กุ�ง 100 กิโลกรัม กับเกลือ 10 กิโลกรัม ซาวให�
เข�ากัน เสร็จแล�วนําไปตากแดดท่ีหนึ่งพอหมาด ๆ แล�วนํามาตําไม#ต�องละเอียด ข้ันตอนนี้ชาวบ�านเรียกว#า
ข้ันตอนหักหอ เสร็จแล�วนําไปหนักต#ออีก 3-4 คืน นํามาตากแดดท่ีสองให�แห�ง และตําให�ละเอียด  
 เม่ือถามถึงความแตกต#างของกะปJในแต#ละชุมชน ชาวบ�านได�ให�ข�อมูลว#า กะปJจะอร#อยกว#าท่ี 
อ่ืน ๆ ได� ต�องมีสูตรท่ีลงตัวแล�ว และบวกกับความเคยชินในการทํา รวมถึงการใส#ใจในการเลือกวัตถุดิบ 
อาทิ ข้ันตอนการจับกุ�ง หรือการเดินรุนกุ�ง วัสดุเป5นไม#ไผ#และตาข#าย เดินช�อนน้ําประมาณเอว หรือการ
เชงเลงคือป2กเสาไว�ท่ีน้ําเชี่ยว ถ�าเลือกน้ําดี ตัวกุ�งก็จะสะอาด ไม#มีข้ียา (ฝอยรากไม�) มาเกาะมาก ข้ันตอน
การตากจะดูว#าพอหมาดได�แค#ไหนก็ต�องใช�ความชํานาญตามประสบการณ= เพ่ือให�ได�กะปJท่ีอร#อย 
 ความรู�ในการทํากะปJเป5นในลักษณะการถ#ายโอนความรู�โดยตรงระหว#างบุคคล เช#น การสืบทอด
ความรู�การต#อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปูFย#าตายายสู#รุ#นพ#อรุ#นแม# และต#อเนื่องมายังรุ#นลูก เนื่องมาจากเป5น
อาชีพท่ีทําต#อเนื่องมาเกือบร�อยปMแล�ว ชาวบ�านเรียนว#าเป5นความเคยชิน เช#น เม่ือเป5นเด็กก็มีการวิ่งไป
หยิบวัตถุดิบต#าง ๆ ในการทํากะปJให�พ#อให�แม# จึงได�เรียนรู�จากผู�ใหญ#ไปในตัวตลอดเวลา 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  - การจัดเก็บข�อมูลการทํากะปJ ในชุมชนจะมีกลุ#มแม#บ�านศึกษาสูตรการทํากะปJจาก
แหล#งข�อมูลเดิมคือในชุมชน และสูตรการทํากะปJจากชุมชนใกล�เคียง นํามาทดลองและประยุกต=ให�ได�สูตร
ท่ีคงท่ี มีการบันทึกออกมาเป5นหนังสือภูมิป2ญญากะปJชุมชน รวมถึงปHายประชาสัมพันธ=ไวนิล และนํา
ข�อมูลลงในแผ#นซีดี 
  - ถ�ามีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบ�านมีความคิดเห็นว#าถ�ามี
การสร�างลานตากเกลือ จะทําให�ชาวบ�านสะดวกสบายข้ึนจากท่ีตากตามพ้ืนท่ีบ�าน และถ�านักท#องเท่ียว
เห็นลานตากท่ีชัดเจน ก็จะเห็นภาพและนําไปบอกต#อได� ถือเป5นการเพ่ิมการจัดเก็บความรู�ในการทํากะปJ
อีกส#วนหนึ่ง 

3) การถ(ายทอดความรู� 
  การทํากะปJมีถ#ายทอดความรู�ระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผู�ใหญ#ไปสู#ลูกหลาน 
หรือจากผู�ชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม# และการถ#ายทอดความรู�สู#บุคคลภายนอก เช#น กลุ#มแม#บ�าน
ต#างชุมชน นักเรียน นักวิจัย ท่ีสนใจเข�ามาศึกษาวิธีการผลิตกะปJ ทางชุมชนก็ได�เผยแพร#ความรู�ให� 
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4) การนําความรู�ไปใช�งาน 
 กลุ#มแม#บ�านได�ให�ข�อมูลว#า กําลังทดลองทํากะปJผง ซ่ึงมีข�อดีคือ เก็บไว�ได�นาน พกพาสะดวก และ
เพ่ิมมูลค#าได�อีกทางหนึ่ง ซ่ึงหากสามารถผลิตได�อย#างมีมาตรฐาน จะสามารถให�นักท#องเท่ียวได�ทดลองตํา
เกลือ ช#วยทํา ช#วยตาก พอมีส#วนร#วมแล�วนอกจากกะปJก�อนด่ังเดิมซ่ึงนักท#องเท่ียวอาจมีข�อจํากัด  
เช#น การพกพา กะปJผงจะเป5นทางเลือกในการอุดหนุน ทําให�เพ่ิมช#องทางการขาย และประชาสัมพันธ=
ข�อมูลเก่ียวกับกะปJของชุมชนได�มากข้ึน ซ่ึงในป2จจุบันป2ญหาท่ีกลุ#มแม#บ�านได�ให�ไว�คือ ยังขาดงบประมาณ
ในการทําบรรจุภัณฑ= รวมถึงเครื่องมือต#างๆ 
 
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ประเพณีวัฒนธรรม มีการถือศีลอด การทําสุหนัตเด็ก จัดงานมัสยิด เข�า
ค#ายจริยธรรมเด็กเยาวชน ฯ โดยมากจะเป5นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม หัตถกรรมพ้ืนบ�าน มี
การทําอุปกรณ=ประมง ได�แก# ไซปู ไซปลา เป5นต�น 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การทําไซดักปลา 
1) การสร�างความรู� 

  การทําไซดักปลา เป5นภูมิป2ญญาพ้ืนบ�านของชาวชุมชนโคกไครมาแต#ช�านาน ท่ีก็ได�สืบ
ทอดกันมาต้ังแต#บรรพบุรุษ บอกเล#า จากผู�ใหญ# พ#อ ปูF ตา  จากการมองเห็นพ#อแม#ทํา เป5นต�น 

2) การจัดการความรู� 
  การทําไซดักปลา เป5นภูมิป2ญญาพ้ืนบ�านของชาวชุมชนโคกไครมาแต#ช�านาน แต#ละบ�าน
มีการทําไซไว�ใช�ดักปลากันเองสืบทอดกันมาต้ังแต#บรรพบุรุษ โดยวิธีการทํานั้นถูกดัดแปลงมาเรื่อยๆ ตาม
ยุคสมัย ในสมัยก#อนจะใช�วัสดุจากธรรมชาติ คือ ไม�ไผ#ท้ังหมด นําไม�ไผ#มาตัดเป5นท#อน 15 ท#อน ท#อนละ
ประมาณ 1 เมตร นํามาสานเป5นวงกลมเป5นตัวไซ และใช�ไม�ไผ#บ�องเล็กสานทําประตูทางเข�าเป5นรูปตัว V 
ส#วนทางออกด�านล#างก็ใช�ไม�ไผ#มาผูกติดทําแบบเปJด-ปJดได� 
  ในป2จจุบันวิธีการทําไซได�ถูกดัดแปลงเพ่ือให�ไซมีประสิทธิภาพมากข้ึน จะทําให�ปลา
เล็กๆ ไม#สามารถหลุดรอดออกไปได�  โดยจะใช�ลําต�นของต�นไม�เล็กๆ มาตัดเป5น 4 ท#อน สานติดกันใน
ลักษณะสี่เหลี่ยม นําเนื้ออวนมาหุ�มด�านนอก และใช�พลาสติกทําทางเข�าเป5นรูปตัว V ส#วนทางออกให�สาน
แบบเปJด-ปJดได� วิธีนี้ได�ถูกดัดแปลงมาตามๆ กัน ประสิทธิภาพของไซหนึ่งอันจะอยู#ท่ีราว ๆ 5 เดือน 
เพราะฉะนั้นชาวบ�านจึงใช�เวลาว#างในการทําไซ แต#ละบ�านทําเป5น 100 อัน เพราะต�องนําไปวางหลายท่ี
และทําทดแทนไซท่ีเก#าแล�วด�วย 
  การวางไซดักปลา ชาวบ�านจะนําไปวางวันเว�นวันท่ีเกาะหมาก และเกาะยาวน�อย มีบาง
ช#วงท่ีปลาเยอะจะนําไปวางทุกวัน วิธีการวางจะพ#วงกันเป5นแถว 10 อัน ใช�ลูกปลาเล็กเป5นเหยื่อล#อปลาใหญ#  
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3) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  - ทําเป5นรูปเล#ม แล�วนําไปเก็บไว�ท่ีศูนย=การเรียนรู�ชุมชน 

- ทําเป5น โบว=ชัวร= ไว�สําหรับนักท#องเท่ียว เพ่ือง#ายต#อการทําความเข�าใจ 
4) การนําความรู�ไปใช� 

  ให�นักท#องเท่ียวท่ีมาได�มีส#วนร#วมในการทําไซ โดยมีชาวบ�านเป5นครู เม่ือนักท#องเท่ียวได�
ทําไซของตนเองเสร็จแล�วจะพาไปออกทะเลดูการจับปลา และยังให�นักท#องเท่ียวได�นําไซท่ีตนเองทํามา
วางไว�อีกด�วย และถ�าอยู#หลายวัน วันต#อไปก็จะพาไปออกทะเลด�วยอีกเพ่ือไปจับปลาท่ีไซตนเองท่ีได�นําไป
วางไว� นับเป5นกิจกรรมท่ีนักท#องเท่ียวหลายคนไฝFฝ2น 
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านสามช#องเหนือ 
วันท่ี  : 6 เมษายน 2556 
 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง : การเลี้ยงปลาในกระชัง 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# การล#อหอย การจับปลา และการจับกุ�งเคย เป5นต�น 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การล#อหอย และเลี้ยงหอยนางรม 
ท่ีมา การล#อหอยนางรม เป5นภูมิป2ญญาท่ีสืบทอดกันมารุ#นสู#รุ#น เด็กๆ 8-9 ปM ก็จะออกล#อหอยกัน

กับผู�ใหญ#แล�ว โดยชาวประมงก็จะเรียนรู�เองจากประสบการณ=อันยาวนาน ในท่ีนี้ชาวบ�านไม#เรียกว#า  
การจับหอย แต#เรียกกันว#า การล#อหอย เนื่องจากแค#นําอุปกรณ=ไปวางล#อไว� อุปกรณ=ท่ีมีเชื้อหอยก็จะมา
ติดเอง ซ่ึงถ�าการจับนั้นก็สามารถทําได�โดยไปหาตามขอบฝ2Bงท่ีหอยจะมาติด แต#ก็จะได�ปริมาณน�อยกว#า
การนําอุปกรณ=มาล#อไว�เป5นพ้ืนท่ีของใครของคนนั้น ไม#ต�องไปแย#งกันหาจับตามธรรมชาติ เม่ือก#อนจะใช�
ไม�ไผ#ในการล#อ กระเบ้ืองล#อ แต#กระเบ้ืองจะแตกง#าย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามยุคสมัย  
วิธีไหนว#าดี ก็จะพาทํากันต#อๆ กันไปจนป2จจุบันได�ใช�ยางล�อรถจักรยานยนต= ใครอยากได�หอยเยอะ 
ก็ลงทุนเยอะหน#อย ท้ังนี้ท้ังนั้นต�องดูกําลังตัวเองด�วย  

1) การสร�างความรู� 
 เด็กๆในชุมชนจะเรียนรู�วิธีการล#อหอยจากพ#อแม# เรียนรู�ผ#านประสบการณ= ท่ีเห็นพ#อ

เห็นแม#ทํามาตลอด จนทําเป5นตามท่ีพ#อแม#ทํา มีทําได�ดีบ�างไม#ดีดีบ�าง แต#พอนานๆวันก็พัฒนาข้ึน  
วิธีการล#อหอยนางรม เตรียมยางล�อรถจักรยานยนต= มาผ#าเป5น 2 ซีก นําไม�ไปป2กท่ีริมฝ2Bง 

ให�ป2กไม�ห#างกันเป5นช#วงตามแนวยาว นําเชือกไนล#อนมาผูกกับไม�ไว�เป5นราว จากนั้นนําล�อรถท่ีผ#าแล�วมา
ผูกเชือกแล�วนําไปผูกท่ีราวหลักให�ยางห�อยลงมา แต#ละเส�นให�ผูกห#างกันประมาณ 5 นิ้ว เชื้อของยางรถจะ
ทําให�หอยนางรมมาติดเอง ตอนมาติดแรกๆ จะเห็นเป5นขีดดําเล็กๆ ระยะเวลาการโตของหอยนางรม
ต้ังแต#มาติดท่ียางนั้นประมาณ 10 เดือน ถึง 1 ปM จึงจะโตประมาณ 3 นิ้ว พอจะนําไปขายได� ตัวละ  
7 บาท โดยส#วนมากจะมาเลี้ยงต#อในกระชังหน�าบ�านตัวเองให�มีขนาดใหญ#ข้ึนจะขายได�ราคาสูง หรือ
อาจจะนําตัวเล็กไปขายส#วนหนึ่งแล�วนํามาเลี้ยงอีกส#วนหนึ่งจะได�รายได�เรื่อยๆ ท่ีนี่เชื้อจะเยอะกว#าท่ี
หมู#บ�านอ่ืนเพราะน้ําไม#เค็มจัด แต#สีหอยจะไม#สวยเท#าท่ีอ่ืน ก็จะมีการส#งหอยไปขาย จ.สุราษฎร=ธานี ฯลฯ 
เพ่ือให�เลี้ยงต#อจะได�สีท่ีสวยและน#ารับประทานมากข้ึน 
  วิธีการเลี้ยงหอยใหญ# เก็บหอยนางรมจากยางรถท่ีไปล#อไว�จากริมฝ2Bงตัวโตประมาณ  
3 นิ้ว มาเลี้ยงต#อในกระชังหน�าบ�านตัวเอง นําปูนซีเมนต=มาละลายน้ําแล�วนําไปแปะบนหลังหอย 2 ตัว  
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ให�เอาหลังชนกันติดเป5นคู# นําไปผูกกับเชือก แต#ละคู#ผูกห#างกันเป5นช#วงตามแนวยาวลงมา เชือกเส�นหนึ่ง
ผูกหอย 6-7 คู# จากนั้นนําไม�มาวางพาดเป5นราวบนกระชังเหนือน้ําแล�วนําเชือกท่ีผูกหอยไปผูกกับราวไม�
ให�ห�อยลงมาในน้ํา เลี้ยงไว�ให�หอยตัวโตข้ึน 5-6 นิ้ว จึงนําไปขาย 

วิธีการเก็บหอยจากยางรถ ออกไปตอนน้ําลด ใส#ถุงมือค#อยๆ ขยับท่ีปากหอยเนื่องจาก
เป5นส#วนท่ีบางมาก เพราะถ�าปากแตกหอยจะไม#สวย และโอกาสหอยจะตายได�แล�วจะไม#สามารถนํามา
เลี้ยงต#อเป5นหอยใหญ#ได� การเก็บแต#ละครั้งก็จะเว�นช#วงประมาณ 2-3 เดือนครั้ง ตรงส#วนท่ีเก็บไปแล�วนั้น
ก็จะมีหอยมาติดใหม#เองเรื่อยๆ ก็จะเก็บวนซํ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ  

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
         จัดทําบันทึกในรูปของแผ#นพับ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส= ตลอดจนจัดทํา
เป5นข�อมูลความรู�ของชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู�  
- เรียนรู�กันเองในชุมชน ส#วนใหญ#เด็กผู�ชายจะไปออกเรือกับผู�ใหญ#เป5นประจํา จะสั่งสม

ประสบการณ=ถือเป5นการเรียนรู�ด�วยตัวเอง และจะมีการสอนกันรุ#นสู#รุ#นด�วย เด็กผู�หญิงบางคนถึงแม�ไม#ได�
ไปออกเรือก็ทําเป5นไปเองรับรู�เองโดยสันชาติญาณ ชาวบ�านว#ากันไว�ว#า “ถ�าคิดจะทํา ไม#ต�องมีใครสอนก็
ทําได�” 

- จัดทําบอร=ดเป5นเรื่องราววิถีชีวิตประมงข้ึนท่ีศูนย=การเรียนรู�ของหมู#บ�าน มีท้ังข้ันตอน
และรูปภาพประกอบ เพ่ือให�นักท#องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาได�ทําความเข�าใจก#อนสักเล็กน�อย โดยจะมี
ชาวบ�านเป5นเสมือนมัคคุเทศก=คอยแนะนําก#อนท่ีจะออกไปสัมผัสประสบการณ=จริง 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
บ�านสามช#องเหนือมีการทําธุรกิจโฮมสเตย= ซ่ึงจะมีกิจกรรมพานักท#องเท่ียวนั่งเรือ

ออกไปชมวิถีชีวิตการทําประมง เช#นการจับปู จับปลา จับกุ�งเคย ฯลฯ นักท#องเท่ียวจะได�สัมผัสวิธีการ 
ล#อหอยนางรม วิธีการเก็บ ซ่ึงจะให�นักท#องเท่ียวได�มีส#วนร#วมมากท่ีสุด มีการแกะหอยให�ชิมสดๆ  
ด�วย จากนั้นก็จะพาไปท่ีปFาโกงกางให�ดูว#าหอยนางรมท่ีมาจากธรรมชาติกับหอยนางรมท่ีชาวบ�านล#อไว�
แตกต#างกันอย#างไร จนกระท่ังกลับมาชมวิธีการเลี้ยงหอยใหญ#ในกระชังอีกด�วย ทุกวันนี้มีนักท#องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต#างชาติต#างให�ความสนใจเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสามช#องเหนือกันอย#างไม#ขาด
สาย นับว#าเป5นหนึ่งประสบการณ=ท่ีต�องลองแล�วจะติดใจ 
 
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ปFาชายเลน  สวนยางพารา ทรัพยากรทางทะเล 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การรักษาทรัพยากร (พันธุ=หอยนางรม) 
ท่ีมา ระบบนิเวศชุนชนบ�านสามช#องในอดีตเป5นลักษณะปFาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ= ชาวบ�าน

สามารถประกอบอาชีพต#าง ๆ ได�มากมาย เช#น การดักกุ�ง การออกเรือจับปลา การจับปูใช�ยอท่ีทําจากไม�
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ไผ# เม่ือก#อนตามบ�านยังไม#มีการใช�อวนท่ีทันสมัย ส#วนใหญ#ชาวบ�านใช�วิธีทอดแหหน�าบ�าน เม่ือมีการ

ดํารงชีวิตเรื่อยมาจึงเกิดป2ญหาต#อระบบนิเวศและทรัพยากรต#าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากประชากรในชุมชน

ท่ีมากข้ึน จากเดิมมีกันอยู#แค# 30 กว#าครอบครัว แต#ในป2จจุบันมีมากกว#า 200 ครอบรัว ต#างคนต#างทํามา

หากิน ทําให�ในป2จจุบันเครื่องมือจับสัตว=น้ํา อาทิ ยอและลอบท่ีทําจากไม�ไผ#แทบไม#มีแล�ว ชาวบ�านนิยม

เครื่องมือท่ีทันสมัยกว#า  หรือป2ญหาท่ีเกิดจากชุมชนใกล�เคียง เช#น ชุมชนอ่ืน ๆ สร�างบ#อกุ�งตามต�นน้ํา ทํา

ให�เกิดน้ําเสียจากการให�อาหารและยา ดินโคลนต#าง ๆ เริ่มเปลี่ยนสี รวมถึงการเกิดเหตุซึนามิเม่ือปM 2547 

สร�างผลกระทบให�กุ�งไม#มีให�ชาวบ�านจับถึงเกือบ 2 ปM เครื่องมือท่ีใช�จับสัตว=น้ําเสียหายหมดจากน้ําท#วมขัง 

สาเหตุเหล#านี้ทําให�ชาวบ�านเริ่มมีการต้ังกลุ#มต#าง ๆ เพ่ือรักษาระบบนิเวศของชุมชนและทําให�ทรัพยากร

ต#าง ๆ อุดมสมบูรณ=มากข้ึน    

1) การสร�างความรู� 
  ชาวบ�านในชุมชนบางส#วนต้ังกลุ#มข้ึนเพ่ือรักษาระบบนิเวศในด�านท่ีสามารถทําได� ส#วน

หนึ่งดําเนินโครงการในการดูแลระบบของหอยนางรม โดยใช� 2 วิธีการ 

- การล#อลูกเลี้ยง ใช�หลักไม�ป2กริมตลิ่ง เม่ือน้ําแห�งสามารถเก็บหอยท่ีมาติดได� จนถึง

ป2จจุบันชาวบ�านนิยมนําเชือกมาผูกกับยางล�อรถเป5นช#วง ๆ แทนการใช�กระเบ้ืองเพราะเวลาเก็บหอยต�อง

ทุบท้ิง และวัสดุท่ีเป5นยางสามารถใช�ได�หลายปM  

- ต้ังกฎเพ่ืออนุรักษ=พันธุ=หอยนางรม เช#นห�ามจับในพ้ืนท่ีท่ีสงวนไว� เพ่ือให�เป5นแหล#งท่ี

อุดมสมบูรณ=และเหมาะแก#การขยายพันธุ= รวมถึงมีการนําพ#อแม#พันธุ=ใส#ตาข#ายหรือโครงเหล็กไปปล#อยไว�

ตามทางน้ําซ่ึงองค=ความรู�และวิธีต#าง ๆ นี้ ชาวบ�านได�มาจากคนในชุมชนท่ีสอนกัน และเห็นตัวอย#างจาก

บ�านใกล� ๆ กันในการประกอบอาชีพ ซ่ึงความรู�ท่ีได�อาจถูกนํามาจากชาวบ�านท่ีไปเห็นวิธีการในพ้ืนท่ีต#าง

ชุมชน เช#น การใช�ยางรถมาเป5นท่ีเกาะหอยนางรมนั้น ชาวบ�านบางคนก็ให�ข�อมูลว#าเคยเห็นผู�คนท่ีจังหวัด

สุราษฎร=ธานีทํากันมาบ�างแล�ว ส#วนวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ=หอยนั้นเคยมีองค=กรอิสระมาแนะนําให�ความ

รู�อยู#บ�าง   

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 

- การจัดเก็บข�อมูลการในชุมชนได�มีการจัดกิจกรรมข้ึนมาเพ่ือให�ข�อมูลการเพาะหอย

นางรมเพ่ือรักษาระบบนิเวศของชุมชนโดยกลุ#มท่ีจัดต้ังข้ึนมากันเอง มีกรรมการกลุ#มพลัดกันเป5นวิทยากร 

รวมถึงมีการจัดทําปHายข�อมูลการปลูกปFาชายเลน แผ#นพัน และส#งข�อมูลเพ่ือลงในเครือข#ายการท#องเท่ียว

ในเว็บไซต= 
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- ถ�ามีการจัดสรรงบประมาณนอกจากแผ#นพับ หรือปHายไวนิลต#าง ๆ แล�ว อยากให�มี

หนังสือรวมข�อมูลของชุมชนท่ีจะกล#าวถึงประวัติ วิถีชีวิต อาชีพ รวมถึงข�อมูลท่ีจะแนะนําแก#ผู�ท#องเท่ียว

อย#างสมบูรณ= 

- สร�างสะพานดูงานปFาชายเลนท่ีได�มาตรฐาน มีวิทยากรพาเดินให�ข�อมูล มีปHายบอก

ข�อมูลสิ่งต#าง ๆ ท่ีอยู#ในระบบนิเวศของชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
การถ#ายทอดความรู�เกิดข้ึนระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล และผู�คนในชุมชนบอกข�อมูลแก#

นักท#องเท่ียว 
 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

การนําความรู�เรื่องระบบนิเวศไปประยุกต=ใช�ให�เข�ากับการท#องเท่ียวของชุมชนหรือการ
ท#องเท่ียวในเชิงสร�างสรรค= ชาวบ�านให�แง#คิดว#า ส#วนใหญ#แล�วในชุมชนจะมีผู�ท่ีเข�ามาท#องเท่ียวนั้นจะเป5น
พวกอาสา ศึกษาดูงานและนักท#องเท่ียวต#างชาติเป5นส#วนใหญ# ซ่ึงจะเข�ามาพักครั้งละหลาย ๆ วัน ซ่ึงโดย
ปกติแล�วก็มีการพาเดินดูวิถีวิชิตตามบ�าน นั่งเรือไปดูแปลงหอย กระชังปลา ตามสะดวกแล�วแต#ว#าบ�าน
ไหนจะดูแลใครอย#างไร ซ่ึงหากมีการจัดระบบการนําเท่ียวให�เป5นมาตรฐานข้ึน อาจจะทําให�ชาวบ�านเอง
และนักท#องเท่ียวก็จะสามารถเข�าใจว#าระบบนิเวศนั้นต�องช#วยกันดูแลในทุก ๆ ส#วน ไม#ว#าจะเป5นการ
ประกอบอาชีพในแต#ละบ�าน รวมถึงสร�างให�นักท#องเท่ียวมาอยู#แบบไม#ทําลาย การสร�างสะพานดูงาน
ระบบปFาชายเลนอาจช#วยได�ส#วนหนึ่ง ซ่ึงแนวความคิดท่ีชาวบ�านให�ความสนใจคือ นอกจากการต�อนรับ
นักท#องเท่ียวแล�ว การติดต#อสื่อสารอย#างต#อเนื่องก็มีส#วนสําคัญ เช#น การจัดกิจกรรมให�นักท#องเท่ียว
สามารถลงไปผูกเชือกหรือจัดยางเพาะหอยนางรมด�วยตัวเองส#วนหนึ่ง ซ่ึงแต#เดิมเป5นเพียงการถ#ายภาพ
เป5นท่ีระลึกเท#านั้น หากชุมชนสามารถสร�างช#องทางท่ีติดต#อสื่อสารกับนักท#องเท่ียวได�อย#างต#อเนื่อง 
ชาวบ�านเองอาจสามารถส#งข�อมูลหรือภาพการเจริญเติบโตของป2กหอยท่ีนักท#องเท่ียวได�สร�างเอง ได�เห็น
ถึงการพัฒนาของหอยจนถึงเวลาท่ีสามารถเก็บได� อาจทําให�นักท#องเท่ียวได�ทราบข�อมูลของระบบนิเวศท่ี
มากข้ึน และเป5นแรงจูงใจในการกลับมาเท่ียวในครั้งต#อ ๆ ไป ชาวบ�านเองนอกจากได�ผู�ช#วยท่ีเป5น
นักท#องเท่ียวแล�ว ยังได�พัฒนาตนเองในการใช�วิธีการและเทคโนโลยีต#าง ๆ ในการติดต#อสื่อสาร ซ่ึงข�อมูล
เหล#านี้จะช#วยเป5นช#องทางการบันทึกองค=ความรู�ต#าง ๆ อีกหนึ่งช#องทางด�วย   

 
3.อาหารและสมุนไพร 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ชลอม พัด ตระกร�า รองเง็ง ลิเกฮูลู มวยไทย ทําไม�กวาดจากใบจาก เดิน
กะลา ตีนสูง ผ�าคลุมผม 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือกจัดการ ภูมิป2ญญาการทําใบจาก 
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ที�มา ใบจากเป็นตน้ไมที้�หาง่ายขึ�นตามป่าชายเลน เริ�มมาจากการทาํบา้นจากใบจาก นาํใบจาก

มาทาํเป็นหลงัคาบา้น หลงัคาบา้นที�ทาํด้วยใบจากตอ้งเปลี�ยนทุกๆ 1 ปี และส่วนต่างๆของใบจากยงั

สามารถทาํไดอี้กหลายอยา่ง เช่น นํ�าตาลจาก กา้นทาํไมก้วาด หลงัคาบา้น ขนมจาก ยอดใบจากทาํยาสูบ 

กา้นนาํมาสานชลอม ทาํที�รองหมอ้ (กน้หมอ้) ลูกจากนาํมาทาํลูกจากเชื�อม เหตุผลในการเลือก เพราะ

เป็นวสัดุที�หาไดง่้ายตามทอ้งถิ�น ไม่ตอ้งปลูกเองขึ�นตามป่าชายเลนตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งเสียเงินซื�อ 

1) การสร�างความรู�  
เป5นการสร�างความรู�จากประสบการณ=ตรง ด�วยการบอกเล#า ภายในครอบครัว จากพ#อแม#สู#รุ#น

ลูกหลาน ในครอบครัว และในชุมชน  
2) การจัดเก็บองค-ความรู� 

1. ถ#ายทอดรุ#นสู#รุ#น 

2. จัดทําเป5นวีดีโอ 

3. แผ#นพับ 

4. ทําเป5นตําราการเลี้ยงปลาในกระชังของหมู#บ�านโคกไคร 

5. จัดต้ังกลุ#มจักสาน  

3) การถ(ายทอดความรู� 

 เป็นการถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่น เป็นการถ่ายทอดความารู้ระหวา่งบุคคล 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

3. มีการถ่ายทอดใหก้บันกัท่องเที�ยว (สอน) 

4. สอนที�โรงเรียน ชุมชน 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# วันฮารีรายอ (ออกบวช) ชุมชนอิสลาม การมัดอวน การต#อเรือ  

กิจกรรมปล#อยสัตว=น้ํา (วันพ#อ วันแม#) และ การทําละมาดร#วมกันทุกวันศุกร= (เฉพาะผู�ชาย) 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก ภูมิป2ญญาการต#อเรือ 
1) การสร�างความรู� 

  ในชุมชนมีการต#อเรือ 2 แบบ คือ เรือมาตร และเรือหัวโทง สําหรับเรือมาตรเป5นเรือ
ขนาดเล็ก โครงเรือทํามาจากไม�ขนาดใหญ# ส#วนใหญ#ไม#ติดเครื่องยนต= โดยใช�พายในการบังคับเรือ เรือ
มาตรใช�ในการจับปลาเล็ก กุ�ง เคย ซ่ึงในป2จจุบันท่ีชุมชนไม#ได�มีการใช�เรือมาตรแล�ว เนื่องมาจากต�นไม�
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ขนาดใหญ#ท่ีจะเอาไม�มาต#อเรือมีจํานวนน�อยลง และช#างต#อเรือก็มีจํานวนน�อยลงเช#นกัน จึงไม#เป5นท่ีนิยม
และค#อย ๆ หายไปจากชุมชน 
  เรือหัวโทง มีลักษณะเด#นท่ีหัวเรือ เป5นท#อนไม�ใหญ#เด#นสง#าอยู#ด�านหน�า ซ่ึงขนาดส#วนหัว
เรือนี้จะมีขนาดเล็กใหญ#แตกต#างกันไปในแต#ละชุมชน เรือหัวโทงชาวบ�านบางคนก็เรียก เรือหางยาว 
เพราะมีลักษณะหางยาว ใช�เครื่องยนต=ขับเคลื่อน การใช�งานคือ การจับปลา การวางอวนปลาและปู 
  ความรู�ในการต#อเรือเป5นในลักษณะของการสร�างปฏิสัมพันธ=ทางสังคม คือ การถ#ายโอน
ความรู�โดยตรงระหว#างบุคคล เช#น การสืบทอดความรู�การต#อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปูFย#าตายายสู#รุ#นพ#อ
รุ#นแม# และต#อเนื่องมายังรุ#นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท�องของครอบครัว นอกจากภายใน
ครอบครัวแล�วยังมีการถ#ายทอดความรู�จากเพ่ือนบ�าน รวมถึงช#างท่ีเป5นผู�ชํานาญในการต#อเรือของหมู#บ�าน 
ซ่ึงในป2จจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช#างอยู#เพียง 3-4 คน เท#านั้น 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  - การจัดเก็บข�อมูลการต#อเรือในชุมชนไม#ได�มีการถูกจัดเก็บอย#างเป5นแบบแผน ไม#ได�มี
การจดบันทึกหรือนําข�อมูลมาสร�างเป5นฐานความรู� โดยท่ัวไปคนในชุมชนจะใช�เพียงวิธีการสอนแบบรุ#นสู#
รุ#นเป5นส#วนใหญ# 

- ถ�ามีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบ�านมีความคิดเห็นว#าอาจ
สามารถนํามาจัดทําเป5นห�องแสดงหรือเป5นเหมือนพิพิธภัณฑ=การต#อเรือ และเม่ือมีสถานท่ีท่ีถาวรแล�วจะ
สามารถนําความรู�ในการต#อเรือมาจัดเก็บได�หลายรูปแบบ อาทิ ตู�แสดงโครงสร�างเรือขนาดจําลอง 
เครื่องมืออุปกรณ=ต#าง ๆ และมีการทําเอกสารให�ความรู� เช#น แผ#นพับข�อมูลเรือหัวโทง ซ่ึงโครงการจะ
สามารถเป5นรูปร#างได�นั้น นอกจากเรื่องของงบประมาณแล�ว ชาวบ�านยังต�องการคนกลางท่ีเข�ามาช#วย
จัดทําในส#วนท่ีชาวบ�านไม#มีความถนัด เช#น การผลิตสื่อต#าง ๆ ท่ีมีการแปลความรู�ของชาวบ�านให�ออกมา
เป5นเอกสารหรือการนําเสนอท่ีน#าสนใจ รวมถึงภาษาท่ีเข�าใจง#ายต#อคนท่ีมาเยี่ยมชม 

3) การถ(ายทอดความรู� 
การต#อเรือมีการถ#ายทอดความรู�ระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผู�ใหญ#ไปสู#ลูกหลาน 

หรือจากผู�ชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม#ป2ญหาของการถ#ายทอดในลักษณะนี้ คือ เด็กเยาวชนไม#ค#อย
ให�ความสนใจความรู�ของการต#อเรือ เนื่องจากอยากศึกษาต#อในด�านวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้น
ส#วนใหญ#แล�วผู�ท่ีมารับความรู�ต#อนั้นจะเป5นเยาวชนท่ีไม#ได�เรียนต#อ หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปMท่ี 3 
และยังไม#รู�ว#าจะไปศึกษาหรือประกอบอาชีพอะไร 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
  การนําความรู�เรื่องการต#อเรือไปประยุกต=ใช�ให�เข�ากับการท#องเท่ียวของชุมชนหรือการ
ท#องเท่ียวในเชิงสร�างสรรค= ชาวบ�านให�แง#คิดว#า ควรเริ่มต�นจากการแก�ไขป2ญหาเรื่องของการสืบทอด
ความรู�การต#อเรือให�คงอยู#ก#อน แล�วค#อยนําความรู�นี้สร�างรายได�จากการท#องเท่ียวควบคู#กันไป 
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  การจัดให�มีห�องแสดงงานหรือพิพิธภัณฑ=การต#อเรืออาจเริ่มจากให�มีการนําผู�รู�และ

ชํานาญมาเป5นครูสอนชาวบ�านหรือผู�ท่ีสนใจ มีการเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ=ให�เป5นหลักแหล#งปHองกัน

การสูญหาย เม่ือห�องแสดงงานเป5นสถานท่ีท่ีถาวรมีความเป5นระเบียบจะสามารถทําให�เป5นแหล#งท่ี

นักท#องเท่ียวเข�ามาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู� รวมถึงจัดกิจกรรมให�นักท#องเท่ียวเข�ามามีส#วนร#วม อาทิ 

การต#อเรือหัวโทงจําลองโดยมีคนในชุมชนเป5นผู�สอน นักท#องเท่ียวก็จะได�ของท่ีระลึกท่ีตัวเองมีส#วนร#วม

มากกว#าแค#การเดินดูเรือเพียงแบบเดียว ชุนชนเองก็มีรายได�เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งช#องทาง และยังทําให�ความรู�

เรื่องของการต#อเรือยังคงอยู#อย#างเป5นระบบมากข้ึน 
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านบางพัฒน= 
วันท่ี  : 5 เมษายน 2556 
 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง :  

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# วิธีใช�ลอบดักปลา วิธีล#อหอยนางรมโดยใช�ยางรถมอเตอร=ไซด= และ
ธนาคารปู 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก ธนาคารปู 
ท่ีมา อาชีพด้ังเดิมของชาวบ�านบางพัฒน= คือการทําประมงลากอวนปูซ่ึงทํารายได�ให�ชาวบ�านเป5น

อย#างดี ต#อมาปริมาณปูลดน�อยลงทําให�หัวหน�าครอบครัวและผู�ชายต�องไปทํางานต#างถ่ิน ชาวบ�านจึงคิด
หาวิธีท่ีจะเพ่ิมปริมาณทรัพยากรสัตว=ซํ้า เกิดการประชุมระดมความคิด และจัดโครงการ “ธนาคารปู”ข้ึน 

1) การสร�างความรู� 
โดยเรียนรู�จากเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ หรือจากผู�อ่ืนท่ีทําและประสบ

ผลสําเร็จมาแล�ว และจากนั้นผู�ท่ีได�เรียนรู�มาแล�ว ก็มานํามาสู#การปฏิบัติในชุมชนบางพัฒน= การถ#ายทอด
ความรู�โดยตรงของผู�นํามาสู#กลุ#มชาวบ�าน 

โดยในการทําธนาคารปู มีข้ันตอนดังนี้ ทํากระชัง รับบริจาคปูจากชาวบ�านท่ีออกลากอวน 1 ตัว/ 
1 เท่ียว นําแม#ปูไข#มาพักไว�ท่ีกระชังประมาณ 7-10 วัน เม่ือปูสลัดไข#จึงนําข้ึนมาขาย และทําเขตอนุรักษ= 
ห�ามจับปู 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 

- ทําแผ#นพับประชาสัมพันธ= 

- จับเก็บไว�ในรูปสื่ออิเลคทรอนิกส= และเวปไซต= ท#องเท่ียวชุมชน 

- ต้ังพิพิธภัณฑ=ธนาคารปูเพ่ือเก็บข�อมูลต#างๆ 

- สร�างแหล#งเพราะพันธ=ปูให�มีความคงทนถาวร 

3) การถ(ายทอดความรู�  
- ถ#ายทอดโดยชาวบ�าน 
- ถ#ายทอดความรู�รุ#นสู#รุ#น 
- ทํากระดานบอร=ดความรู�เผยแพร# ในชุมชน 
- บรรจุในวิชาเรียนเพ่ือถ#ายทอดให�แก#เยาวชน 
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4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
จัดกิจกรรม ปล#อยปูคืนสู#ธรรมชาติ เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�กับนักท#องเท่ียวในการอนุรักษ=

ทรัพยากรสัตว=น้ํา โดยการนํานักท#องเท่ียวไปเก็บอวนปูโดยมีวิทยากรให�ความรู�เก่ียวกับข้ันตอนการวาง
อวนปู เก็บอวนและวิธีปลดปูจากอวนจากนั้นให�นักท#องเท่ียวนําปูท่ีได� ไปปล#อยท่ีแหล#งเพาะพันธ=ต#อไป 
 
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ปFาโกงกาง  ท�องทะเลการเรียนรู�ธรรมชาติ จากสภาพอากาศ และ

ปรากฏการณ=ทางธรรมชาติ 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การเรียนรู�ธรรมชาติ จากสภาพอากาศ และปรากฏการณ=ทางธรรมชาติ 
ท่ีมา การจัดการน้ํา ได�ถูกคิดค�นข้ึนโดยนายสวัสดี วาหะรักษ= ผู�ใหญ#บ�านคนแรกของชุมชน

บางพัฒน= ซ่ึงตอนแรกเริ่มคิดค�นนั้นยังไม#ได�ดํารงตําแหน#งเป5นผู�ใหญ#บ�านและได�รับการสนับสนุนจาก

องค=กร FAO 

พ.ศ.2522 FAO ได�เสนอให�ถังกักเก็บน้ํากับหมู#บ�านบางพัฒน= โดยบ�านท่ีมีบ�านเลขท่ีเท#านั้นถึงจะ

ขอถังเก็บน้ําได�  

พ.ศ.2523 นายสวัสดี ได�เริ่มทําถังเก็บน้ําเองเป5นบ�านแรก ซ่ึงนายสวัสดีมองว#าการทําถังเก็บน้ํา

เองจะสามารถมีไว�ใช�ได�ทุกบ�าน บ�านละหลายๆ ถังก็สามารถทําได�เองโดยท่ีไม#ต�องไปขอ FAO โดยก#อน

หน�านั้นได�มีการเรียกชาวบ�านมาคุยกัน เรื่องจะทําอย#างไรให�มีน้ําไว�ใช�ในครัวเรือนทุกบ�าน เนื่องจากบ�าน

ท่ีไม#มีบ�านเลขท่ีก็ไม#สามารถขอถังเก็บน้ํามาได� ได�มีชาวบ�านให�ความสนใจร#วมมือประมาณ 80% ส#วนอีก 

20% มีความคิดว#าจะสามารถทําได�จริงหรือไม# หลังจากนั้น นายสวัสดีได�เป5นผู�ใหญ#บ�าน ได�มีการสานต#อ

ความคิดท่ีตัวเองคิดข้ึน ชาวบ�านให�ความร#วมมือ 100% เต็ม  

ป2จจุบันหมู#บ�านบางพัฒน=มีถังเก็บน้ําไว�ใช�ทุกบ�าน ถังเก็บน้ําเป5นลักษณะของการก#ออิฐบล็อกมา
ต#อกันข้ึนไป ความสูงประมาณ 2 เมตร ถึง 3.50 เมตร ซ่ึงบ�านหนึ่งจะมีประมาณ 2 ถัง แล�วแต#จะสร�าง
เพ่ือให�เพียงพอกับสมาชิกในบ�านในช#วงเวลา 4 เดือน ท่ีไม#มีน้ําฝน ถ�าเป5นร�านอาหารจะมี 3 ถังข้ึนไป แต#
ละบ�านจะวางถังไว�ข�างบ�านในตําแหน#งท่ีสามารถรองรับน้ําฝนท่ีไหลลงมาจากหลังคาบ�านได�พอดี บ�าน
บางหลังมีการทําความสะอาดหลังคาเพ่ือกําจัดฝุFนละออง ส#วนบางหลังท่ีมีฐานะดีก็จะเปลี่ยนใช�หลังคา
กระเบ้ืองอย#างดีจะไม#ลอก ในสมัยก#อนมีการทําทางระบายน้ํา โดยเจาะรูด�านล#างและใช�สายยางเป5นตัว
ถ#ายตะกอนออก ต#อมาได�ปรับปรุงวิธีการถ#ายตะกอนเป5นการใช�วิธีกาลักน้ํา ดูดตะกอนออกจากถังจะทํา 
3 ครั้งข้ึนไปต#อปMส#วนวิธีปHองกันยุงในถังน้ํานั้นเม่ือก#อนใช�ทรายอะเมะใส#ลงไป แต#ทรายอะเมะนั้นกันแต#
ลูกน้ําแต#จะมีแมลง เวลาต#อมาผู�ใหญ#สวัสดีได�ไปอบรมเพ่ิมเติมเรื่องปHองกันยุงจากบ#อน้ํา จึงได�วิธีเลี้ยงปลา
หางนกยูงไว�กินลูกน้ํา โดยปล#อย 4-5 ตัวต#อถัง กันได�ท้ังยุงท้ังแมลงอีกด�วย ในการใช�ด่ืมกินนั้นต�องนําไป
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ต�มก#อนแล�วนํามาด่ืมกินได�เลย แต#จะไม#ค#อยสะอาด ในปMพ.ศ. 2541 ได�ไปดูงานท่ี อบต. เบิกไพร  
จ.ราชบุรี เรื่องการพัฒนาจากน้ําใช�เป5นน้ํากิน ทางผู�ใหญ#บ�านคนป2จจุบันได�มีการเขียนโครงการ ซ้ือเครื่อง
กรองน้ําเพ่ือของบไปแล�ว 

ชุมชนบางพัฒน=ประสบความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ําเป5นอย#างยิ่ง จนได�รับความสนใจ
จากท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดต#างๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเล ทางองค=กร มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึง 23 จังหวัด เพ่ือศึกษาว#าทําไมท่ีนี่จึงไม#ขาดแคลนน้ํา ระยะเวลากว#า 20 ปM
มาแล�วท่ีไม#เคยประสบป2ญหาเรื่องน้ํา ทําให�ชุมชนมีน้ํากินน้ําใช� และยังสร�างรายได�จากการขายน้ําให�
มัสยิดและหมู#บ�านอ่ืนอีกด�วย 

1) การสร�างความรู� 
การสังเกตฟAา 

- ฟHาแลบถ�าแลบแบบขนานแนวนอนยังออกทะเลได� หรือถ�าอยู#ในทะเลอยู#ยังไม#ต�องรีบ
ร�อนกลับเข�าฝ2Bง เพราะกว#าฝนจะตกประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

-ฟHาแลบแบบแนวต้ังตรงข้ึน ไม#สามารถออกทะเลได� หรือถ�าอยู#ในทะเลอยู# จะต�องรีบ
กลับเข�าฝ2Bงทันที เพราะฝนจะตกในไม#ช�า 

การสังเกตน้ําให�ดูจากก่ิงไม�ท่ีลอยน้ํา 
-ก่ิงไม�ลอยน้ําแบบธรรมดาแนวนอนนั้นไม#เป5นไร ถือว#าเป5นเรื่องปกติ 
-ก่ิงไม�ลอยน้ําแบบแนวต้ังนั้นแสดงว#าพายุจะเข�าไม#เกิน 3 วัน 

การจัดการน้ํา 
เป5นท่ีทราบกันดีว#าสภาพภูมิอากาศในภาคใต�นั้นมี 2 ฤดูกาล คือ ฝน8 แดด

เพราะฉะนั้นในหมู#บ�านบางพัฒน=จึงต�องมีการจัดการน้ําเพ่ือเก็บไว�ใช�ในครัวเรือน ใช�ด่ืม และใช�ให�เพียงพอ
กับท#องเท่ียวท่ีเข�ามาในช#วงฤดูแล�งอีกด�วย 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
- การจัดเก็บโดยสืบทอดกันรุ#นสู#รุ#น ความรู�จะฝ2งในเด็กต้ังแต#จําความได�ก็จะเห็นถังเก็บ

น้ําท่ีมีอยู#ทุกบ�านจะเรียนรู�วิธีการทํา การนํามาใช�ได�โดยชีวิตประจําวัน 
- การจัดเก็บเป5นหนังสือ เคยมีนักศึกษามาดูงานจาก NIDA หลังจากนั้นได�นําความรู�ท่ี

ได�รับทุกเรื่องมาจัดทําเป5นเล#มในรูปแบบวิทยานิพนธ= และได�มอบให�ไว�ท่ีหมู#บ�าน แต#หลังจากนั้นมีคนขอ
ยืมไปดูจนหายไป ทางหมู#บ�านตามหากันอยู#หรือถ�าเป5นไปได�ก็จะทําข้ึนมาใหม#เพ่ือเก็บไว�ให�ลูกหลานได�
ศึกษา และเพ่ือให�นักท#องเท่ียวได�ชมเพ่ือเห็นภาพได�อีกด�วย 

3) การถ(ายทอดความรู� 
การถ#ายทอดความรู�เรื่องภูมิป2ญญาการจัดการน้ํา เป5นการถ#ายทอดความรู�จากอดีต

ผู�ใหญ#บ�านฯ ถ#ายทอดให�ลูกหลานในครอบครัว และเม่ือทําสําเร็จก็ได�มีการถ#ายทอดความรู�ไปยังชาว
ชุมชนให�ทุกบ�านได�มีระบบการจัดการน้ําได�ด�วยตนเอง รวมท้ังชุมชนบางพัฒน=เป5นชุมชนท่ีประสบ
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ความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ํา จนได�รับความสนใจจากจากจังหวัดต#างๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเล ท้ัง
องค=กร มหาวิทยาลัยต#างๆ เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึง 23 จังหวัด  

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
ภูมิป2ญญาการจัดการน้ําได�มีการพัฒนาต#อยอดความคิดไปเรื่อยๆ อาทิเช#น วิธีกาลักน้ํา 

นับเป5นวิธีท่ีทันสมัย วิธีปล#อยปลาหางนกยูง สามารถปHองกันได�ท้ังยุงท้ังแมลง ซ่ึงความรู�เหล#านี้เป5นท่ี
น#าสนใจทําให�ทุกวันนี้มีกลุ#มคน องค=กร มหาวิทยาลัย หน#วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเข�ามา
ท่ีหมู#บ�านบางพัฒน=เพ่ือศึกษาเรียนรู�วิธีการจัดการน้ําของหมู#บ�านว#าคนในชุมชนจัดการกันอย#างไรถึงไม#
เคยประสบป2ญหาการขาดแคลนน้ําเหมือนท่ีชุมชนอ่ืน อีกท้ังยังมีน้ําไว�ขายให�ชุมชนอ่ืนด�วย อย#างไรก็ตาม
การต�มน้ํากินดูจะไม#ค#อยสะอาด ถ�าโครงการ “ซ้ือเครื่องกรองน้ํา” ท่ีเขียนไปยื่นสําเร็จแล�วนั้น ก็จะมีการ
พัฒนาจากน้ําใช�เป5นน้ํากิน ชาวบ�านก็จะมีเครื่องกรองน้ําไว�กรองน้ํากินและถ�าจัดการเพียงพอส#วนท่ีเหลือ
ก็จะนําไปขายด�วย นับว#าเป5นการพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไปอย#างไม#มีท่ีสิ้นสุด นักท#องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาก็ไม#
เป5นกังวลเรื่องน้ํา และกลุ#มท่ีเข�ามาศึกษาดูงานก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ด�วยเช#นกัน 

 
3.อาหารและสมุนไพร 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# กะปJค่ัว แกงส�ม น้ําพริกกุ�งสด แกงไตปลา แกงหอยจุcบแจงต�มกระทิ 
ปลากระบอกแดดเดียว ส#วนสมุนไพร คือ ต�นราชพฤกษ= (สมุนไพรของบ�านบางพัฒน=ส#วนใหญ#ไม#มีเพราะ
อยากต#อการเพาะปลูกไม#มีท่ี พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เปHนน้ํา ถ�าจะปลูกต�องซ้ือดิน กระถางมา การดูแลอยาก จึงไม#
มีสมุนไพรในหมู#บ�าน) 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก กะปJค่ัว 
ท่ีมา เริ่มมาจากการคิดค�นจากวัตถุดิบท่ีมีในหมู#บ�าน และทุกบ�านสามารถทําได�ง#าย เพราะ

วัตถุดิบท่ีใช� คือ กะปJ กะปJก็ผลิตกันเองในหมู#บ�าน รุ#นปูFย#าท่ีสืบทอดกันมา จนกลายมาเป5นอาหารพ้ืนบ�าน

ของเป5นท่ีนิยมและถูกถ#ายทอดแบบคนในครอบครัวถูกปลูกฝ2งมาต้ังแต#เด็ก เพราะเป5นเครื่องปรุงท่ีทุก

บ�านมีประจําบ�าน ใช�ปรุงอาหารของคนภาคใต� หาง#ายในพ้ืนท่ี และสามารถทําได�ง#าย และอร#อย 

1) การสร�างความรู�  
เป5นการสร�างความรู�จากประสบการณ=จริงท่ีสั่งสมกันมาจากรุ#นสู#รุ#น ด�วยการบอกเล#า 

ภายในครอบครัว จากพ#อแม#สู#รุ#นลูกหลาน ในครอบครัว และในชุมชน  
วัตถุดิบ 

1. กะปJอย#างดี 
2. พริกแห�ง 
3. กระเทียม 
4. น้ํามัน 
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5. น้ําตาล 
วิธีการทํากะปBคั่ว 

1. นําพริกแห�งมาทอดแล�วตักออกรอไว� 
2. นํากระเทียมมาตําแล�วเจียวให�หอม แล�วตักออก (ไม#ต�องเปลี่ยนน้ํามัน) 
3. นํากะปJใส#ผัดให�หอมแห�งพอประมาณ 
4. ใส#น้ําตาล เล็กน�อยพอได�ท่ี 
5. นําพริกทอด และกระเทียมท่ีเจียวไว� มาผัดให�เข�ากัน 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
1. ถ#ายทอดระหว#างคนในครอบครัว เพ่ือเป5นการสืบทอด 

 2. ทําเป5นตําราอาหารของหมู#บ�านบางพัฒน=  
3) การถ(ายทอดความรู� 

 เป5นการถ#ายทอดแบบรุ#นสู#รุ#น ปลูกฝ2งมาจากครอบครัว เป5นการถ#ายทอดความารู�

ระหว#างบุคคล 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
5. มีการถ#ายทอดให�กับนักท#องเท่ียว (สอน) 

6. สอนท่ีโรงเรียน ชุมชน 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# วันฮารีรายอ (ออกบวช) ชุมชนอิสลาม การมัดอวน การต#อเรือ  

กิจกรรมปล#อยสัตว=น้ํา (วันพ#อ วันแม#) และ การทําละมาดร#วมกันทุกวันศุกร= (เฉพาะผู�ชาย) 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก ภูมิป2ญญาการต#อเรือ 
1) การสร�างความรู� 

  ในชุมชนมีการต#อเรือ 2 แบบ คือ เรือมาตร และเรือหัวโทง สําหรับเรือมาตรเป5นเรือ
ขนาดเล็ก โครงเรือทํามาจากไม�ขนาดใหญ# ส#วนใหญ#ไม#ติดเครื่องยนต= โดยใช�พายในการบังคับเรือ เรือ
มาตรใช�ในการจับปลาเล็ก กุ�ง เคย ซ่ึงในป2จจุบันท่ีชุมชนไม#ได�มีการใช�เรือมาตรแล�ว เนื่องมาจากต�นไม�
ขนาดใหญ#ท่ีจะเอาไม�มาต#อเรือมีจํานวนน�อยลง และช#างต#อเรือก็มีจํานวนน�อยลงเช#นกัน จึงไม#เป5นท่ีนิยม
และค#อย ๆ หายไปจากชุมชน 
  เรือหัวโทง มีลักษณะเด#นท่ีหัวเรือ เป5นท#อนไม�ใหญ#เด#นสง#าอยู#ด�านหน�า ซ่ึงขนาดส#วนหัว
เรือนี้จะมีขนาดเล็กใหญ#แตกต#างกันไปในแต#ละชุมชน เรือหัวโทงชาวบ�านบางคนก็เรียก เรือหางยาว 
เพราะมีลักษณะหางยาว ใช�เครื่องยนต=ขับเคลื่อน การใช�งานคือ การจับปลา การวางอวนปลาและปู 
  ความรู�ในการต#อเรือเป5นในลักษณะของการสร�างปฏิสัมพันธ=ทางสังคม คือ การถ#ายโอน
ความรู�โดยตรงระหว#างบุคคล เช#น การสืบทอดความรู�การต#อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปูFย#าตายายสู#รุ#นพ#อ
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รุ#นแม# และต#อเนื่องมายังรุ#นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท�องของครอบครัว นอกจากภายใน
ครอบครัวแล�วยังมีการถ#ายทอดความรู�จากเพ่ือนบ�าน รวมถึงช#างท่ีเป5นผู�ชํานาญในการต#อเรือของหมู#บ�าน 
ซ่ึงในป2จจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช#างอยู#เพียง 3-4 คน เท#านั้น 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  - การจัดเก็บข�อมูลการต#อเรือในชุมชนไม#ได�มีการถูกจัดเก็บอย#างเป5นแบบแผน ไม#ได�มี
การจดบันทึกหรือนําข�อมูลมาสร�างเป5นฐานความรู� โดยท่ัวไปคนในชุมชนจะใช�เพียงวิธีการสอนแบบรุ#นสู#
รุ#นเป5นส#วนใหญ# 

- ถ�ามีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบ�านมีความคิดเห็นว#าอาจ
สามารถนํามาจัดทําเป5นห�องแสดงหรือเป5นเหมือนพิพิธภัณฑ=การต#อเรือ และเม่ือมีสถานท่ีท่ีถาวรแล�วจะ
สามารถนําความรู�ในการต#อเรือมาจัดเก็บได�หลายรูปแบบ อาทิ ตู�แสดงโครงสร�างเรือขนาดจําลอง 
เครื่องมืออุปกรณ=ต#าง ๆ และมีการทําเอกสารให�ความรู� เช#น แผ#นพับข�อมูลเรือหัวโทง ซ่ึงโครงการจะ
สามารถเป5นรูปร#างได�นั้น นอกจากเรื่องของงบประมาณแล�ว ชาวบ�านยังต�องการคนกลางท่ีเข�ามาช#วย
จัดทําในส#วนท่ีชาวบ�านไม#มีความถนัด เช#น การผลิตสื่อต#าง ๆ ท่ีมีการแปลความรู�ของชาวบ�านให�ออกมา
เป5นเอกสารหรือการนําเสนอท่ีน#าสนใจ รวมถึงภาษาท่ีเข�าใจง#ายต#อคนท่ีมาเยี่ยมชม 

3) การถ(ายทอดความรู� 
การต#อเรือมีการถ#ายทอดความรู�ระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผู�ใหญ#ไปสู#ลูกหลาน 

หรือจากผู�ชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม# ป2ญหาของการถ#ายทอดในลักษณะนี้ คือ เด็กเยาวชนไม#ค#อย
ให�ความสนใจความรู�ของการต#อเรือ เนื่องจากอยากศึกษาต#อในด�านวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้น
ส#วนใหญ#แล�วผู�ท่ีมารับความรู�ต#อนั้นจะเป5นเยาวชนท่ีไม#ได�เรียนต#อ หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปMท่ี 3 
และยังไม#รู�ว#าจะไปศึกษาหรือประกอบอาชีพอะไร 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
  การนําความรู�เรื่องการต#อเรือไปประยุกต=ใช�ให�เข�ากับการท#องเท่ียวของชุมชนหรือการ
ท#องเท่ียวในเชิงสร�างสรรค= ชาวบ�านให�แง#คิดว#า ควรเริ่มต�นจากการแก�ไขป2ญหาเรื่องของการสืบทอด
ความรู�การต#อเรือให�คงอยู#ก#อน แล�วค#อยนําความรู�นี้สร�างรายได�จากการท#องเท่ียวควบคู#กันไป 
  การจัดให�มีห�องแสดงงานหรือพิพิธภัณฑ=การต#อเรืออาจเริ่มจากให�มีการนําผู�รู�และ

ชํานาญมาเป5นครูสอนชาวบ�านหรือผู�ท่ีสนใจ มีการเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ=ให�เป5นหลักแหล#งปHองกัน

การสูญหาย เม่ือห�องแสดงงานเป5นสถานท่ีท่ีถาวรมีความเป5นระเบียบจะสามารถทําให�เป5นแหล#งท่ี

นักท#องเท่ียวเข�ามาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู� รวมถึงจัดกิจกรรมให�นักท#องเท่ียวเข�ามามีส#วนร#วม อาทิ 

การต#อเรือหัวโทงจําลองโดยมีคนในชุมชนเป5นผู�สอน นักท#องเท่ียวก็จะได�ของท่ีระลึกท่ีตัวเองมีส#วนร#วม

มากกว#าแค#การเดินดูเรือเพียงแบบเดียว ชุนชนเองก็มีรายได�เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งช#องทาง และยังทําให�ความรู�

เรื่องของการต#อเรือยังคงอยู#อย#างเป5นระบบมากข้ึน 
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านท#าดินแดง 
วันท่ี  : 4 พฤษภาคม 2556 
 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง :  

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# การประมงการเลี้ยงปลากระชัง เลี้ยงปูนิ่ม เลี้ยงหอยนางรม 
หอยแมลงภู# การปลูกผักไร�ดิน 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การปลูกผักไร�ดิน 
1) การสร�างความรู� 

การสร�างความรู�ในเรื่องวิถีเกษตรกรรม คือ เรียนรู�ท่ีจะแก�ป2ญหาปลูกผักไร�ดินปลอด

สารพิษ เป5นภูมิป2ญญาใหม# เป5นความรู�ท่ีได�มาจากการศึกษาและค�นคว�าเพ่ิมเติม โดยเรียนรู�ด�วยการ

ปฏิบัติจริง จากโครงการอบรมของหน#วยงานภาครัฐท่ีเข�ามาฟdeนฟูสภาพชุมชนหลังจากเกิดสึนามิ รวมท้ัง

ศึกษาจากความรู�ท่ีได�เขียนไว�ในคู#มือ เอกสารต#างๆ และยังมีการศึกษาจากภายนอกด�วยวิธีการศึกษาดู

งานในพ้ืนท่ีๆประสบความสําเร็จแล�ว  

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
1 .การจัดเก็บในรูปแบบ CD เพ่ือให�ลูกหลานรู�ถึงความเป5นมาและวิถีชีวิตการประมง 
2. ในหลักความเป5นไปได�ชุมชนอยากให�ทําเป5นศูนย=การเรียนรู� เพ่ือได�เข�าถึงและศึกษา

ได�ง#าย 
3) การถ(ายทอดความรู�  

จัดทําหนังสือ และสอนลูกหลานรุ#นต#อรุ#น 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

จัดกิจกรรมท#องเท่ียวโดยชุมชน ให�แก#นักท#องเท่ียว 
 
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก#  

- ปFาชายเลนมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ=มาก พืชสมุนไพร พันธุ=ไม� สัตว=น้ํา ฯลฯ 

 - ปFาโกงกาง นกกินปลาจะร�องตอนน้ําข้ึน 
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- ผึ้ง ห�ามเหยียบให�ข้ีแตก เพราะตัวอ่ืนได�กลิ่นจะตามมา 

 - รังผึ้ง ปกติทํารังในท่ีสูง ถ�าย�ายลงมาทํารังในท่ีต่ําแสดงว#าพายุจะเข�า 

 - หิ่งห�อย บินสูงอากาศปกติ บินตํ่าพายุจะเข�า ป2จจุบันมีไม#ค#อยเยอะแล�ว 

 - แย� จะอุดรูตอนฝนจะตก อากาศปกติจะเห็นออกมาวิ่งและปากรูเปJด 

 - คลื่น เสียงคลื่นปกติจะดังจากฝ2Bงท�ายเหมือง ถ�าย�ายเสียงมาดังฝ2Bงเขานางยักษ= ใน 1-2 วนั จะมี
ฝนหรือพายุ 

 - ขอนไม� ลอยน้ําแบบต้ัง พายุจะเข�า 1-2 วัน 

 - ฟHาแลบ แบบแนวต้ังพายุจะมาเร็ว ให�รีบเข�าฝ2Bง และห�ามออกจากฝ2Bง 

 - ต�นไม� ต�นตาตุ#ม นํามาหยดในน้ํานิดเดียวเพียงแค#หยดเดียว ให�คนท่ีไม#ชอบกินถึงกับท�องเสีย
เข�าโรงพยาบาล 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก ปFาชายเลน 
1) การสร�างความรู� 

การสร�างความรู�ของชาวชุมชนบ�านท#าดินแดงในเรื่องภูมิป2ญญาการปลูกปFาชายเลน คือ
การถ#ายโอนความรู�โดยตรงท่ีเน�นการพูดคุยเป5นหลักระหว#างบุคคล เป5นความรู�ชุมชนท่ีถ#ายทอดจากรุ#นสู#
รุ#น เป5นการถ#ายทอดประสบการณ=ตามวิถีชีวิตและสภาพแวดล�อม 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
อยากให�มีอยู#ในหลักสูตรการเรียนการสอน ในตําราเรียนเด็กช#วง ป.5 ป.6 โดยชาวบ�าน

สามารถทํากันเองได� และอาจจะของบบางส#วนมาตีพิมพ= 
 ทําโบชัวร= ไว�ให�นักท#องเท่ียวได�ทําความเข�าใจกับหมู#บ�านท#าดินแดง โดยจะทํา 2 ภาษา 

ให�ได�ศึกษาก#อนจะไปเจอกับประสบการณ=จริง 
3) การถ(ายทอดความรู� 

ภูมิป2ญญาสืบทอดกันรุ#นสู#รุ#น 
  เรื่อง ปFาชายเลน มีสภาพสมบูรณ=มาก มีบึง คลอง พันธุ=ไม� สัตว= พืช 

และพืชสมุนไพร จํานวนมาก อาทิเช#น  
- ไม�ใช�สอย ได�แก# โกงกาง ตะบูน แสม ถ่ัวขาว ฝาด เป5นต�น 
- ไม�ทํายา ได�แก# แก�มหมอ ตาตุ#ม เป5ง เป5นต�น 
- สัตว=บก ได�แก# ลิง ตะกวด แย� นกกินปลา งู เป5นต�น 
- สัตว=น้ํา ได�แก# ปูม�า ปูดํา กุ�ง หอย ปลา เป5นต�น 
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ภายในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรในท�องถ่ินให�ใช�อย#างเพียงพอ โดยมีการต้ังขอบข#าย
ภายในชุมชน ดังนี้ 

การตัดไม� คือ แบ#งพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตัดได�กับห�ามตัดไว� และก#อนจะตัดจะต�องทําหนังสือไป
ขออนุญาตกับทางผู�ใหญ#บ�านก#อน คนในชุมชนให�ความร#วมมือกันดี โดยส#วนใหญ#ชาวบ�านก็จะตัดไปสร�าง
บ�านเรือน ท่ีพักอาศัย ไม#มีการลักลอบตัดไม�ภายในชุมชนเพ่ือจะได�มีไม�ไว�ใช�ตลอดไป ตอนช#วงสึนามิ ได�
ต�นโกงกางช#วยกันน้ํากันลมไว� จึงโดนแค#ข�างหน�า  

การจับปลา มีกฎชุมชนว#าห�ามใช�อวนตาถ่ี ห�ามใช�ยาเบ่ือ เพ่ืออนุรักษ=ไว�ให�ลูกหลาน 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

ทําศูนย=การเรียนรู� มีชาวบ�านมาอธิบายเรื่องหมู#บ�าน ระบบปFาชายเลน ทรัพยากร  
ถ�านักท#องเท่ียว มาเช�า-เย็นกลับ ก็จะพาไปชมวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวบ�าน ถ�ามาพักค�างคืน  
ให�นอนโฮมสเตย= จัดโปรแกรมพาไปดูวิถีชีวิต กระบวนการทํามาหากินอย#างลึกซ้ึง ให�นักท#องเท่ียวได�
สัมผัสด�วยตัวเอง มีการจับปู จับปลา จับหอย จับกุ�งด�วยตัวเอง นับเป5นอีกหนึ่งรสชาติท่ีสามารถสร�าง
ประสบการณ=ความประทับใจให�กับนักท#องเท่ียว เพ่ือเป5นการบอกต#อ หรือเดินทางมาอีกก็เป5นได� 

 
3.อาหารและสมุนไพร 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# แกงไตปลา ปลาเปรี้ยว น้ําซุป หรือ น้ําพริก แกงเห็ดเหม็ด ผักหวาน
ทอดกรอบ ผัดกาหยี หรือ ผัดเม็ดมะม#วงหิมพานต= 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก แกงผักหวาน 
1) การสร�างความรู�  

เป5นการสืบทอดรุ#นสู#รุ#น จากบรรพบุรุษ ถึงรุ#นป2จจุบัน 
วัตถุดิบหลัก ได�แก# ผักหวาน  กะทิ 
สรรพคุณ แก�ร�อนใน  แก�โรคคางทูม  แก�ปวดมดลูก  ปวดข�อ 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
- จดบันทึกทําเป5นคู#มือเก่ียวกับผักหวาน ท้ังการปลูก การดูแลรักษา และการนําไป

ประกอบอาหาร 
- จัดทําวิดีโอ เก่ียวกับผักหวาน 
- จัดต้ังศูนย=การเรียนรู�ชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
- จัดนิทรรศการให�ความรู�ในชุมชนและในโรงเรียน 
- การถ#ายทอดความรู�ในชุมชน 
- จัดอบรมภายในหมู#บ�าน 
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4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
- จัดทําศูนย=การเรียนรู�ข้ึนในปFาบริเวณท่ีมีผักหวานมากเพ่ือให�นักท#องเท่ียวได�เห็นของ

จริงและได�เรียนรู�วิธีการดูแลรักษา วิธีการเก็บยอดอ#อน เพ่ือนําไปประกอบอาหาร โดยนักท#องเท่ียวจะได�
เรียนรู�วิธีการทําอาหารจากผักหวาน และได�ฝgกทําอาหารจากชาวบ�าน 

- จัดเตรียมพ้ืนท่ี สําหรับให�นักท#องเท่ียวได�ปลูกผักหวานไว�เป5นท่ีระลึกหรือจัดเป5น
ธนาคารผักหวาน โดยให�นักท#องเท่ียวปลูกผักหวานไว�ท่ีปFาชุมชน และจะมีชาวบ�านเป5นผู�ดูแลให� เพ่ือจะ
ให�นักท#องเท่ียวกลับมาเท่ียวท่ีชุมชนอีกเพ่ือมาดูผักหวานท่ีตัวเองปลูกไว� 
 
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก  รองเง็ง  
1) การสร�างความรู� 

 เป5นการรําเพ่ือความสนุกสนาน ในสมัยก#อนจะแบ#งเป5น สองข�าง ข�างละ 7-10 คนมีการขับร�อง
โต�ตอบกัน และมีท#าเต�น แต#ป2จจุบันจะเป5นการเปJดเพลงแล�วเต�น ท#าเต�นนั้นสามารถกําหนดเอง และผู�ชม
สามารถเต�นตามได�อุปกรณ=ประกอบด�วย กลอง ซอ ทับ ฉ่ิง ชุดการแสดง  ผ�าห�อยคอ ยะยา 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  การจัดเก็บลงแผ#น CDจดบันทึกเป5นตําราชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
มีการสอนกันรุ#นต#อรุ#น ในแต#ละงานท่ีมีการจัดแสดงงานประเพณี จะต�องมีการแสดง

รองเง็ง  1  ชุด อยู#เสมอ 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

  จัดเป5นการแสดงเพ่ือต�อนรับนักท#องเท่ียว 
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านทุ#งนางดํา 
วันท่ี  : 5 พฤษภาคม 2556 
 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง :  

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# การประมงชายฝ2Bง อวนกุ�ง อวนปลา ตกหมึก วางลอบปู ลอบหมึก 
ลอบหอย ลอบปลาเก?า 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การวางอวน   
1) การสร�างความรู� 

การสร�างความรู� คือจากการปฎิบัติ และประสบการณ= โดยการนําเรือออกทะเล เม่ือไป

ถึงท่ีหมาย ให�ลดความแรงเครื่องลงจากนั้นก็ใช�ธงท่ีเตรียมมาไปมัดท่ีหูอวนท้ังสองข�างเพ่ือทําเครื่องหมาย 

จากนั้นก็โยนธงข�างหนึ่งลงไปเพ่ือปล#อยอวนลงทะเล เม่ือโยนธงแล�วเราก็ปล#อยสายธงลงไปเพ่ือ ไม#ให�ธง

จมน้ํา ปล#อยสายธงเสร็จ เราก็เริ่มปล#อยอวนลงน้ําไป เม่ือปล#อยอวนเสร็จ เราก็โยนธงอีกข�างหนึ่งลงไป 

แช#อวนไว�ในน้ําพอประมาณ จากนั้นก็วิ่งเรือไปเก็บอวนโดย จับธงข�างหนึ่ง แล�วก็เก็บอวนข้ึนเรือจนหมด 

ในระหว#างเก็บอวน เม่ือมีปลาติดข้ึนมา ก็ปลดปลาเลย แล�วก็นําปลาไปแช#น้ําแข็ง ในการวางอวนแต#ละ

ครั้งจะต�องใช�คน 2 คน หากเราต�องการปลาอีก ก็ให�ปล#อยอวนลงน้ําซํ้าไปอีก งานในพ้ืนท่ีๆประสบ

ความสําเร็จแล�ว  

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
จดบันทึก ทําเป5นตําราชุมชน  พร�อมภาพประกอบ 

3) การถ(ายทอดความรู�  
มีการสอนรุ#นต#อรุ#น  ลงไปปฏิบัติจริง 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
จัดกิจกรรมท#องเท่ียวโดยชุมชน ให�แก#นักท#องเท่ียว ให�นักท#องเท่ียวได�เรียนรู�วิธีการจับ

ปลาน้ําลึก โดยการวางอวน นักท#องเท่ียวสามารถไปกับชาวประมงได� 
 
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ปFาพรุ ปFาชายเลน ชายหาด ปFาดิบเขา ทุ#งหญ�าสะวันนา 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การจัดการปFาและทรัพยากรธรรมชาติปFาชายเลน 
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1) การสร�างความรู� 
เป5นการสร�างความรู�กันในครอบครัว ท่ีเป5นการบอกเล#าจากรุ#นสู#รุ#น จากบิดาสู#ลูกท่ีเห็น

การประกอบอาชีพของบิดา อันเป5นวิถีท่ีคนทะเลต�องเรียนรู� แล�วเกิดการจดจําและนํามาปฎิบัติได�  
โดยปFาชายเลนทุ#งนางดํามีพ้ืนท่ี 2500 ไร#  ปFาชายเลนทุ#งนางดําถือว#าเป5นปFาชายเลนท่ี

สมบูรณ=มากเพราะว#ามีการอนุรักษ=และมีกฎของหมู#บ�านท่ีห�ามตัดไม�ในปFาชายเลน และยังเป5นแหล#ง
อนุบาลสัตว=น้ํา เช#น ปูดํา ปูก�ามดาบ เคยกุ�ง ปลากระบอก  ทําให�ชาวบ�านสามารถหาอาหารและสร�าง
รายได�ในปFาชายเลน เช#น การวางอวนปลากระบอก การวางไทรปลา ไทรปู 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
จัดทําเอกสารการเรียนรู�เก่ียวกับปFาชายเลน และการจัดการปFาชายเลน  จัดทําศูนย=การ

เรียนรู�ปFาชายเลน  

3) การถ(ายทอดความรู� 
ภูมิป2ญญาสืบทอดกันรุ#นสู#รุ#น มีการสอนให�ลูกๆหลาๆน มีกิจกรรมท่ีปลูกฝ2งให�เด็ก

นักเรียนเกิดการเรียนรู�เก่ียววิถีชีวิตในชุมชนของเขา 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

นักท#องเท่ียวสามารถพายเรือคายัค และ เป5นท่ีเรียนรู�การวางอวนปลากระบอก วาง
ลอบปู ปลาและเรียนรู�ภูมิป2ญญาในการจัดการปFาชายเลนของชาวบ�าน 

 
3.อาหารและสมุนไพร 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# แกงส�ม แกงเห็ดเหม็ด แกงหัวกระท้ือ แกงเห็ดโคน หญ�าช#องทอด ข�าม

ต�มใบกระพ�อ ขนมต�มขาว ปลาแห�ง และปลาเค็ม 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก แกงหัวกระทือ 
1) การสร�างความรู�  

ใช�วิธีการเรียนรู�ในครอบครัว เป5นการสืบทอดรุ#นสู#รุ#น จากบรรพบุรุษ ถึงรุ#นป2จจุบัน มี
วัตถุดิบคือหัวกระทืออ#อน กะทิ  

มีสรรพคุณ คือ แก�ท�องอืด  ขับลม 
2) การจัดเก็บองค-ความรู� 

- จดบันทึกวิธีการทํา 
- เขียนเป5นหนังสือคู#มือประจําหมู#บ�าน 
- จัดต้ังศูนย=เรียนรู�ชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
 จัดทํานิทรรศการให�ความรู�กับคนในชุมชน 
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4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
- ให�นักท#องเท่ียวได�ฝgกทําแกงหัวกระท้ือต้ังแต#ข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดท�าย เพ่ือเป5น

การให�นักท#องเท่ียวได�เรียนรู�วิถีชีวิตของชุมชน 
- ทําผลิตภัณฑ=ของชุมชน เช#น หัวกระท้ือตากแห�ง  ชาหัวกระท้ือ บริการแก#

นักท#องเท่ียว 
 

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก#  พิธีกรรมต#างๆ ของชาวมุสลิม เช#น พิธีละหมาด ถือศีลอด วันอาซูรอ 

การทําหมวกเปMeยว ร�องเพลงกล#อมเด็ก เพลงภาษายาวี 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก  การทําหมวกเปMeยว 
1) การสร�างความรู� 
การทําหมวกเปMeยว เป5นภูมิป2ญญาใหม# เกิดจากมีคนมาสอนการสานหมวกในหมู#บ�าน เพ่ือใช�ใส#

กันแดดไปทํางานนอกบ�าน การทําหมวกเปรี้ยว คือ สานไม�เป5นลักษณะสามเหลี่ยมเป5นโครง แล�นําใบไม�
มาวางแปะพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมแล�วสานทับให�ใบไม�ติดเป5นลาย จากนั้นก็นําใบไม�มาสานตรงชายหมวกเพ่ิม
ลูกเล#นให�สวยงามห�อยลงมาผู�หญิงจะทําเป5นกันทุกคน ทําขายด�วย โดยจะแบ#งหน�าท่ีกันทํา คนหนึ่งสาน
โครง อีกคนสานใบไม� อีกคนทําชายหมวก เป5นต�น 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  จัดต้ังเป5นกลุ#มแม#บ�าน สานหมวกเปMeยวสอนลูกหลานในบ�าน จัดเก็บเป5นตําราชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
ถ#ายทอดความรู�ในศูนย=เรียนรู�ชุมชน 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
นําไปใช�ในการท#องเท่ียวชุมชน ให�นักท#องเท่ียวได�เรียนรู�การทําหมวกเปMeยว ให�มีการ

สอน ช#วยทํา หรือถ�าใครอยากได�หมวกกลับบ�านด�วยฝMมือตนเองก็จะสอนให�ทําให�เสร็จ 
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านท#าเขา 
วันท่ี  : 24 พฤษภาคม 2556 
 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง :  

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# การวางอวน วางลอบ ทํานา สวนยาง 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การวางอวน   
1) การสร�างความรู� 

มีการสืบทอดกันรุ#นต#อรุ#นด�านการสร�างความรู�เรื่องภูมิป2ญญาด�านวิถีเกษตรกรรมและ
การประมงชายฝ2Bง ชาวชุมชมชนอาศัยอยู#ในวิถีชีวิตท่ีต�องสร�างความรู�จากประสบการณ= จากการสังเกต 
ในวิธีการท่ีบิดามารดาปฏิบัติ แล�วนํามาเป5นแนวทางปฏิบัติท่ีสืบทอดมาจนป2จจุบัน 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
เนื่องจากไม#มีการจดบันทุกใดๆ ได�แนะนําว#า ควรมีการจดบันทึก ทําเป5นตําราชุมชน  

พร�อมภาพประกอบเพ่ือให�ง#ายต#อความเช�าใจ 
3) การถ(ายทอดความรู�  

มีการสอนรุ#นต#อรุ#น เป5นการบอกเล#าแบบปากต#อปากและลงไปปฏิบัติจริง 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

นําไปใช�ในการประกอบอาชีพ มีการนําไปใช�ในครัวเรือนท้ังสิ้น 
 
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ปFาชายเลนชายหาด การสังเกตุดูลมฟHาอากาศ 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การสังเกตุดูลมฟHาอากาศ น้ําข้ึนน้ําลง 
1) การสร�างความรู� 

สร�างความรู�ด�วยการสังเกต จดจํา และคําบอกเล#าจากรุ#นพ#อแม#สู#ลูกหลานรุ#นหลัง  
ในครอบครัว เป5นวิถีความรู�ของชาวประมงท่ีต�องสร�างความรู�ให�ตัวเองรู�จากประสบการณ= และการสังเกต
จดจําของตนเอง 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
จัดทําปHายบอกเวลาน้ําข้ึน น้ําลง ประจําวัน เพราะว#าน้ําข้ึนน้ําลงจะไม#เหมือนกันทุกวัน 
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3) การถ(ายทอดความรู� 
เรียนรู�จากรุ#นสู#รุ#น โดยใช�ประสบการณ=การจริง 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
จัดทําปHายเพ่ือบอกนักท#องเท่ียวในการลงพายเรือเท่ียวรอบเกาะและปFาชายเลน จะต�อง

รู�ว#าน้ําข้ึน น้ําลง ลม พายุ ถ�านักท#องเท่ียวไม#รู�ก็จะเกิดอันตรายแก#นักท#องเท่ียวได� 

3.อาหารและสมุนไพร 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# น้ําพริกกะปJ กินกับผักพ้ืนบ�าน แกงส�มปลาทะเล แกงไตปลา และแกง

เลียงผักรวม 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก น้ําพริกกะปJ 
1) การสร�างความรู�  

ใช�วิธีการเรียนรู�ในครอบครัว เป5นการสืบทอดรุ#นสู#รุ#น จากบรรพบุรุษ ถึงรุ#นป2จจุบัน เป5น
อาหารท่ีต�องมีทุกม้ือ ในทุกๆบ�าน 

วิธีการทํา  คือ นํากะปJ หอมแดง มะนาว กุ�งสด หรือปลาชิงชังและพริกสดท่ีปลูกไว�ข�าง

บ�าน จากนั้นหั่นพริก ซอยหอมแดง หั่นกุ�งท่ีลวกแล�วเป5นชิ้นเล็กๆ ใส#กะปJ บีบมะนาว ใส#น้ํานิดหน#อย  

ใส#มะขามเปMยกนิดนึง ใช�มือขยํา จะโขลกก็ได� แต#ถ�าโขลกไม#ต�องใส#น้ํา เสร็จแล�วนํามาปรุงรสตามต�องการ 

แล�วกินกับผักได�ทุกชนิด ผักลวกผักสดได�ท้ังนั้น 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
ไม#มีกระบวนการจัดเก็บท่ีชัดเจน โดยมีการเสนอแนวทางในการจัดเก็บดังนี้ จัดทําเป5น

คู#มือองค=ความรู�ภูมิป2ญญาการทําผ�าบาติก และมีการสอนการผลิตผ�าบาติกให�นักเรียน และเด็กๆ  

ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนต#างๆในชุมชน เพ่ือนําไปสู#การถ#ายทอด 

ภูมิป2ญญานั้นได�ต#อไป 

3) การถ(ายทอดความรู� 
สอนลูกหลานรุ#นสู#รุ#น เด็กๆ พอเริ่มกินเป5นอยากกิน ก็ทําเป5นแล�ว จะสอนทําตอนนั้น

เลยสูตรน้ําพริกก็ทําเองมีการถ#ายทอดกันมารุ#นสู#รุ#นเช#นกัน 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
ให�นักท#องเท่ียวได�รับประทาน โดยนักท#องเท่ียวชาวไทยท่ีเข�ามา ก็มีน้ําพริกกะปJข้ึนโตcะ

อาหารให�เสมอ ส#วนชาวต#างชาติไม#ได�จัดข้ึนโตcะให� เนื่องจากเขาไม#ชอบ 
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4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก#  ผ�าบาติก สําหรับอุปกรณ=ประมง ได�แก#  อวน ลอบ และงานจักสาน

ต#างๆ 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก  การทําผ�าบาติก 
ท่ีมา เริ่มต�น จากนําองค=ความรู�ท่ีได�จากเจ�าหน�าท่ีพัฒนากรมฝMมือแรงงาน เริ่มจากการลอกลาย

แบบชั้นเดียว ลงในผ�าเช็ดหน�า  เม่ือฝgกฝนจนชํานาญมากข้ึนเรื่อยๆ จากลายแบบชั้นเดียว ก็พัฒนาลายให�
มีความซับซ�อนมากข้ึน มีการพัฒนาการผสมสี โดยความรู�ท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเกิดจากกลุ#มท่ีแม#บ�าน
พัฒนาฝgกฝนฝMมือต#อๆ กันเอง เพราะกรมพัฒนาฝMมือแรงงานจะเข�ามาให�ความรู�ปMละ 1 ครั้ง ดังนั้น ผู�ท่ี
ได�รับการอบรมรุ#นแรก ก็นําความรู�มาถ#ายทอดให�คนรุ#นท่ี 2 ต#อๆ กันไป จนในป2จจุบัน สามารถพัฒนา
ลายได�หลาหลายมากยิ่งข้ึน ไม#ว#าจะเป5นลายดอกดาหลา  ดอกชบา  ดอกลินลี่  ลายนกเงือก  และลาย
ดอกบัว เป5นต�น 

1) การสร�างความรู� 
       ชุมชนเริ่มสร�างความรู� แสวงหาความรู� เพราะช#วงโลซีซ่ัน นักท#องเท่ียวน�อย ไม#สามารถ

ออกไปหาปลาได� หรือทําอาชีพอ่ืนๆ ได� ทําให�เริ่มแสวงหาความรู�ทางสินค�าหรือผลิตภัณฑ=อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือมาพัฒนาอาชีพของกลุ#มแม#บ�าน ใช�เวลาว#างให�เป5นประโยชน= โดยไปเห็นอาชีพการผลิตผ�าบาติกนี้จาก
เกาะภูเก็ตจึงสนใจท่ีจะมาลองผลิตท่ีชุมชนของตนเองบ�าง จึงไปติดต#อท่ีกรมพัฒนาแรงงาน ต้ังแต#ปM 2546 
จากนั้นจึงมีเจ�าหน�าท่ีมาสอนท่ีชุมชน และฝgกปฏิบัติเรื่อยมา      

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
ไม#มีกระบวนการจัดเก็บองค=ความรู�เรื่องภูมิป2ญญาท�องถ่ินในด�านต#างๆท่ีชัดเจน แม�จะมี

การปฏิบัติกันอย#างเป5นรูปธรรมก็ตาม มีเพียงการรวมตัวของสมาชิกชุมชนท่ีก#อต้ังข้ึนมาเพ่ือรองรับ
กิจกรรมต#างๆ โดยมีการเสนอแนวทางในการจัดเก็บดังนี้ 1) จัดทําเป5นคู#มือองค=ความรู�ภูมิป2ญญา และมี
การสอนการผลิตผ�าบาติกให�นักเรียน และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชาโครงงานในหลักสูตรของ
โรงเรียนต#างๆในชุมชน เพ่ือนําไปสู#การถ#ายทอดภูมิป2ญญานั้นๆ 

3) การถ(ายทอดความรู� 
- เรียนรู�กันเองในชุมชน ส#วนใหญ#คนท่ีเป5นแล�วก็จะสอนต#อๆ กัน เป5นรุ#นสู#รุ#น 
- มีการสอนการผลิตผ�าบาติกให�นักเรียน และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชา

โครงงานของโรงเรียน และถ#ายทอดความรู�ให�แก#เด็กๆ ในชุมชนในช#วงวันเสาร=-อาทิตย= แล�วทดลองให�
เด็กๆ ในชุมชน นําสินค�าหรือผลิตภัณฑ=มาจําหน#ายท่ีศูนย=จําหน#ายผลิตภัณฑ=ชุมชน 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
- ชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข#ายท#องเท่ียวชุมชน จัดสถานท่ีศูนย=จําหน#ายสินค�า

ชุมชน มีการนําสินค�าผ�าบาติกท่ีผลิตเสร็จแล�วมาจําหน#าย   
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- กลุ#มผ�าบาติกมีการผลิตผ�า ณ ศูนย=จําหน#ายสินค�า ซ่ึงเป5นแรงจูงใจ ให�กับนักท#องเท่ียว
ท่ีมาจับจ#ายซ้ือของให�เห็นกระบวนการผลิตผ�าบาติก  นักท#องเท่ียวสามารถเข�ามามีส#วนร#วมในการผลิต 
มาลงมือทําเองได�ด�วย หรือสามารถสั่งลาย หรือผลิตลายเองได�  

- กลุ#มมีการเชื่อมโยงเครือข#ายกับโรงแรมรอบๆ พ้ืนท่ี นํากิจกรรมการทําผ�าบาติกเสริม
เป5นกิจกรรมสําหรับนักท#องเท่ียวโดยทางกลุ#มจะจัดทีมงาน จัดอุปกรณ= อาทิ ผ�า  สี  หรือเทียน เพ่ือไป
สอนให�นักท#องเท่ียวลงสีท่ีโรงแรมหรือท่ีพักได�  
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แบบบันทึกภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
โครงการวิจัย การจัดการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท(องเท่ียว 

ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเท่ียวชุมชน จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ(มชุมชน  : บ�านอ#าวกะพ�อ 
วันท่ี  : 25 พฤษภาคม 2556 
 
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ�5ง :  

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# การวางอวน การทําลอบดักปลา ทํานา สวนยาง 
ภูมิป�ญญาท่ีเลือก การทําลอบดักปลา 
1) การสร�างความรู� 

มีการสร�างความรู�จากการสังเกตุ จดจํา พฤติกรรมของสัตว=น้ํา และถ#ายทอดจากบรรรพ
บุรุษสู#ลูกหลาน 

วิธีการทํา : นําไม�หลายขาด ประมาณ 30 กว#าต�น มาตอกกับตะปู แล�วใช�เนื้ออวนคลุม 
นําลวดมาถักท่ีปากงาทางเข�า ใช�เวลาทําประมาณ 2 วัน นําไปวางท่ีเกาะเขียว เกาะราชา เกาะห�า 
เป5นท�องทะเลลึก 40-50 เมตร ออกจากท#าเรือนํารอบไปวางใช�เวลา 3-4 ชม.  
  การวางลอบ ใช�เวลาวาง 15 วนั กู�ครั้งหนึ่ง บางครั้งได�ปลามากขายได�เป5นแสนบาท แต#
บางครั้งก็ขาดทุนไม#ได�ค#าน้ํามันเรือ   

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
เรียนรู�กันเองในชุมชนส#วนมากเป5นการบอกต#อ แบบปากต#อปาก  สอน แนะนําจากรุ#น

หนึ่งสู#รุ#นหนึ่งอยากให�มีการจัดเก็บองค=ความรู�ในรูปแบบของวารสาร หรือ สื่อดิจิทอล เพ่ือส#งเสริมความรู�
เพ่ือให�เด็ก เยาวชน คนรุ#นใหม#หันมาใส#ใจ เรียนรู�วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนของตน 

3) การถ(ายทอดความรู�  
ถ#ายทอดความรู�ระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผู�ใหญ#ไปสู#ลูกหลาน หรือจากผู�

ชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม# 
4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 

การเชื่อมโยงกับเครือข#ายท#องเท่ียวโฮมสเตย= เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�เรื่องภูมิป2ญญา และ
สร�างพิพิธภัณฑ=วิถีประมงเพ่ือส#งเสริมการท#องเท่ียว 
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2.ระบบนิเวศและทรัพยากร 
       ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ปFาชายเลนท่ีสมบูรณ=มาก ดาวทะเล สายหมอเรือเพลา ตัวยาวๆ ลายๆ 

หลากสี หญ�าคาทะเล น้ําตกหินกอง น้ําไหลลงมาจากเขาถึงทะเล และน้ําตกบ#อน้ําท#อ เป5นน้ําซึมไหลลงมา 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก แหล#งหญ�าทะเล    
1) การสร�างความรู� 

สร�างความรู�จากการสังเกตุ จดจํา เรียนรู�ระบบนิเวศของแหล#งหญ�าทะเล พฤติกรรม
ของสัตว=น้ํา และถ#ายทอดจากบรรรพบุรุษสู#ลูกหลาน ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมิร#วมกับสถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย) เพ่ือให�ได�ข�อมูลความรู�ทางวิทยาศาสตร=ด�วย 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
ต�องการให�มีการจัดเก็บองค=ความบบนิเวศหญ�าทะเล และดาวทะเล รู� เในรูปแบบของ

วารสาร หรือ สื่อดิจิทอล เพ่ือส#งเสริมความรู�เพ่ือให�เด็ก เยาวชน คนรุ#นใหม#หันมาใส#ใจ เรียนรู�ระบบนิเวศ

และทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนของตน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
การถ#ายทอดความรู�ในเรื่องของถ#ายทอดความรู�ระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จาก

ผู�ใหญ#ไปสู#ลูกหลาน หรือจากผู�ชํารู�ในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม#เพ่ือให�ภาคภูมิใจในบ�านเกิด มีการบรรจุเข�า
ในหลักสูตรการเรียนการสอน เก่ียวกับภูมิป2ญญา และระบบนิวศชุมชน 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
จัดต้ังเป5นศูนย=เรียนรู� เก่ียวกับระบบนิเวศ และการศึกษาเก่ียวกับ แหล#งหญ�าทะเลและ

ดาวทะเลรวมถึงจัดเป5นแหล#งเรียนรู�สําหรับนักวิจัย และการท#องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

3.อาหารและสมุนไพร 
ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# แกงปลิงทะเล และสมุนไพร ต�นกําแพงเจ็ดชั้น 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก อาหาร คือ แกงปลิงทะเล และสมุนไพร คือ ต�นกําแพงเจ็ดชั้น 
- แกงปลิงทะเล เป5นอาหารท่ีทุกครัวเรือนทําได� องค=ประกอบจะมีเครืองเทศ อาทิ  

เครื่องสา  ลูกยี่หร#า  รากผักชี  ตะไคร#  ขม้ิน  พริกแห�ง รากผักชี ซ่ึงเป5นสมุนไพรท่ีให�ความรู�สึกเผ็ดร�อน 

จากนั้นเคียวกะทิ กับเครื่องแกง ใส#กะปJ และใส#มะพร�าวขูดเพ่ือให�เกิดความมัน หอม และเข�มข�นมาก

ยิ่งข้ึน ส#วนปลิงท่ีจะมาทําอาหารจะต�องนํามาผ#าท�อง มาต�ม จากนั้นก็ขูดหินปูน หรือหนังดําออก  

หรือจะนําปลิงท่ีได�มาย#าง จากนั้นก็เอามาแกงก็ได� 

-  สมุนไพรต�นกําแพงเจ็ดชั้น เป5นสมุนไพรท่ีคนในชุมชน ผู�เฒ#าผู�แก#แนะนํา บอกต#อๆ 

กัน กระบวนการการผลิต คือ ต�นกําพงเจ็ดชั้น เป5นต�นไม�ใหญ#ครึ่งบกครึ่งน้ําท่ีมักข้ึนในบริเวณน้ํากร#อย 
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สามารถตัดส#วนไหนของต�นไม�ก็ได� จากนั้นนํามาตากให�แห�ง หั่นบางๆ แล�วนํามาต�ม ทานน้ํา แทนยา

กระสัยเส�น ควรด่ืมอย#างน�อยคืนละหนึ่งแก�ว      

1) การสร�างความรู�  
       - แกงปลิงทะเล เป5นอาหารพ้ืนถ่ินท่ีมีการทํารับประทานอยู#แล�วในชุมชน โดยทําได�

เพียงบางฤดูกาลเท#านั้น คนในชุมชนจะนิยมทําแกงปลิงในช#วงฤดูน้ําแห�ง 
-  สมุนไพรกําแพงเจ็ดชั้น เป5นพ้ืนท่ีข้ึนมากในชุมชนท่ีผู�รู� และปูFย#าตายายแนะนํากันมา

ว#ามีคุณสมบัติเป5นยาสมุนไพร รับประทานบ#อยๆ ได� สุขภาพจะแข็งแรง      
เป5นการเรียนรู�กันเองในชุมชนส#วนมากเป5นการบอกต#อ แบบปากต#อปาก  สอน แนะนํา

จากรุ#นหนึ่งสู#รุ#นหนึ่ง 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  ต�องการให�มีการจัดเก็บองค=ความรู�ในรูปแบบของวารสาร หรือการ=ตูนส#งเสริมความรู�

เพ่ือให�เด็ก เยาวชน คนรุ#นใหม#หันมาใส#ใจ เรียนรู�วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนของตน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
 เป5นการบอกเล#าแบบปากต#อปาก เป5นวัจนภาษา โดยผู�เฒ#าผู�แก#ในชุมชน แนะนํา บอก
ต#อๆ กันมา และรวมท้ังอวัจนภาษาท่ีเป5นท#าทาง วิธีการปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาจากรุ#นสู#รุ#น จนถึงป2จจุบัน 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
  ชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข#ายท#องเท่ียวโฮมสเตย= โดยจะนํานักท#องเท่ียวมาทาน

อาหารร#วมกันท่ีบ�านใดบ�านหนึ่งหมุนเวียนกันไป โดยแต#ละบ�านจะนําอาหารมาช#วยเสริม หรือนําอาหารท่ี

ร#วมด�วย   

4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ�าน 
บ�านอ#าวกะพ�อ เป5นชุมชนมุสลิมท่ีศรัทธา และยึดม่ันในศาสนาอย#างเคร#งครัด จึงดํารงวิถีของ

ชุมชนตามวิถีแห#งอิสลาม เป5นเสน#ห=ดึงดูดให�นักท#องเท่ียวเข�ามาเรียนรู� และสัมผัสกับความงดงาม เรียบ
ง#าย และวิถีศรัทธาแห#งพระเจ�าเป5นภูมิป2ญญาทางวัฒนธรรมท่ีควรอนุรักษ= และสืบทอด 

ภูมิป�ญญาท่ีมีอยู( ได�แก# ประเพณีการละหมาดวันศุกร= การแต#งงาน การถือศีลอด งานเมาลิด
และการเฝHากุโบร= หรือสุสาน 

หัตถกรรมพ้ืนบ�านส#วนใหญ# การทําอุปกรณ=ประมง ได�แก#  อวน ลอบ และงานจักสานต#างๆส#วน
ใหญ#ทําใช�กันในครัวเรือน 

ภูมิป�ญญาท่ีเลือก  การทําอุปกรณ=ประมง และประเพณีทางศาสนา 
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1) การสร�างความรู� 
มีวิธีการสร�างความรู� ท่ี เป5นการเรียนรู� กันเองในชุมชน ส#วนมากเป5นการบอกต#อ  

แบบปากต#อปาก  จากรุ#นหนึ่งสู#รุ#นหนึ่ง ส#วนความรู�เก่ียวกับวิถีชีวิตมุสลิม ถ#ายทอดจากรุ#นสู#รุ#น จากการ

สอน และการเรียนศาสนา 

2) การจัดเก็บองค-ความรู� 
  ไม#มีกระบวนการจัดเก็บองค=ความรู�เรื่องภูมิป2ญญาท�องถ่ินในด�านต#างๆ จึงเสนอแนวทาง

ในการจัดเก็บองค=ความรู�ไว�ท่ี มัสยิด และโรงเรียนสอนศาสนา ตลอดจนการจัดเก็บไว�ในพิฑิธภัณฑ=ชุมชน 

3) การถ(ายทอดความรู� 
ถ#ายทอดความรู�ผ#านโรงเรียนสอนศาสนา และพ#อ แม# สู#ลูก 

4) การนําความรู�ไปใช�ประโยชน- 
ส#งเสริมการท#องเท่ียวแบบโฮมสเตย= เน�นศึกษาเรียนรู�วิถีมุสลิม 
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ภาคผนวก จ 

ฐานข�อมูลภูมิป�ญญาท�องถิ่นของเครือข�ายท�องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 

ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน( FACEBOOK  ช่ือ : การจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ่น จ.พังงา 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก  

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

 

 



 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

ชุมชนบ�านโคกไคร 

 

 

84 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

ชุมชนบ�านท�าเขา 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

ชุมชนบ�านทุ�งนางดํา 

92 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

ชุมชนบ�านบางพัฒน�  
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

ชุมชนบ�านอ�าวกะพ�อ 

96 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม

ชุมชนบ�านสามช�องเหนือ 
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ภาพการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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